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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Kommunalrådet har ordet
Allmän beskrivning

När stormen Gudrun med våldsam kraft drog in över södra Sverige i början av januari fick vi ett direkt kvitto på att kommunens
verksamhet fungerar också under besvärliga förhållanden. Visst
sattes vår organisation på hårda prov när strömmen försvann
och telefonerna slutade fungera. Hemtjänstens personal fick ta
hjälp för att komma fram på vägar som spärrades av nerfallna
träd och i några fall bytte förskolebarn lokaler för att få värme
och ljus. Men i stort fungerade vår verksamhet och stormen
Gudrun gav oss erfarenheter för framtiden.
Riksdagens beslut i december 2004 att göra Karlskrona
till Sveriges marinbas betydde inte bara att ett stort antal
arbetstillfällen räddades. Det har också gjort att fler företag
vågar satsa i regionen och att nya familjer väljer att bosätta sig
i Karlskrona. Under 2005 blev vi 246 fler och kommunen har
nu 61 383 invånare. Det betyder att vi återigen är lika många
som i början av 60-talet.
Att Karlskrona växer märks också på efterfrågan av tomter
och nya lägenheter. Målet är att få fram 1300 nya bostäder
fram till 2008. Det handlar både om centrala lägenheter och
nya villaområden på lämpligt avstånd från centrum.   
I oktober invigdes Karlskronas storsatsning på idrott och
hälsa - Vodafone Arena Rosenholm. Invigningshelgen blev en
enda stor folkfest med 30 000 besökare som tittade på och
testade olika idrotter, lyssnade på musik eller bara var nyfikna
på den nya anläggningen.
Investeringen på 160 miljoner är den största som kommunen
gjort på många år och det är en medveten satsning som
ger våra idrottsföreningar nya möjligheter att utveckla sin
ungdomsverksamhet. På sikt kan den också ge förutsättningar
för elitsatsningar inom idrotten. Samtidigt får Karlskrona en evenemangsarena som kan användas för en mängd arrangemang
av olika storlek.
För nionde gången under de senaste tio åren visar kommunens bokslut positiva siffror. Resultatet uppgår till 5 Mkr
och det innebär att vi efter förra årets minussiffror åter har en
ekonomi i balans. Detta är en förutsättning för fortsatt tillväxt
och utveckling i vår kommun.

Bredbandsutbyggnaden tog rejäl fart under året och idag har
den som vill bo och driva företag utanför centralorten tillgång
till bra dataförbindelser. Utbyggnaden innebär att 98 procent
av invånarna och 99 procent av företagen har möjlighet att
ansluta sig till bredband.
Vi fortsätter att utveckla vår hemsida som det gångna året
haft drygt 1,1 miljoner besökare. Många använder de e-tjänster som vi kan erbjuda, nytt för i år är till exempel biljettbokning
och karttjänsten som visar lediga tomter och kommunal service.
Det växande näringslivet

En ny aktör som etablerat sig på fastighetsmarknaden investerar hundratals miljoner i kommunen, samtidigt som en stor
hotellkedja väljer Karlskrona som sin nästa etableringsort. Det
är två tydliga exempel på att kommunen är attraktiv för privata
investerare som tror på fortsatt utveckling i Karlskrona.
Varumärket TelecomCity är efter 13 år väl känt inom det
svenska näringslivet. En undersökning visar att 33 procent av
Sveriges topp- och mellanchefer vet vad TelecomCity är och
har en positiv bild av det. Idag består TelecomCity av ett 50-tal
företag och under 2005 skapades 300 nya jobb i medlemsföretagen.  

Den attraktiva livsmiljön

Det unika läget vid havet, de toppmoderna idrottsanläggningarna på Rosenholmsområdet och ett helt nytt ridhus strax
utanför stan ger stora möjligheter för den som vill leva ett
aktivt liv. Men för att Karlskrona ska växa och locka nya invånare måste vi också kunna erbjuda bra bostäder i attraktiva
områden. Därför arbetar kommunen hårt för att få fram nya
villatomter i till exempel Rödeby, Bastasjö, på Hasslö och
Verkö. Samtidigt bygger privata fastighetsbolag flerbostadshus
på flera platser i centrala Karlskrona.
Wämöparken blir navet för fyra stadsvandringsleder som
ska binda samman stadskärnan med skogsmiljön och ge fler
tillgång till motion och rekreation. Den första etappen, Wämöleden, är nu klar och byggd så att den också är tillgänglig för
rörelsehindrade. När alla lederna är klara kommer de att binda
samman Vodafone Arena Rosenholm, Bastasjö friluftsområde
och Blekingeleden med centrala Karlskrona och Wämöparken.
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Kommunalrådet har ordet
För turism- och besöksnäringen blev 2005 ett bra år. Det
berodde till stor del på fint väder under augusti och september
vilket gjorde säsongen längre än vanligt. Campingplatser
och gästhamnar var välbesökta och visar de högsta siffrorna
någonsin. Ansträngningarna för att locka utländska besökare
till Blekinge ser också ut att ha lyckats och det är framför allt
danskar och tyskar som väljer att semestra i våra trakter.
En rad stora evenemang under sommaren gjorde att Karlskrona
fick mycket uppmärksamhet i såväl rikspress som etermedia.
Engagemanget var stort när Stadskampen med Total Torp Makeover
sändes från stan, liksom Rix Morgon
Zoo. Och vem minns inte den magnifika Ostindienfararen som lade till
i handelshamnen under Sailfesten.
Den bästa kunskapen

Kommunens satsning på idrott och
hälsa märks också inom Karlskrona
Sport College där ungdomar får
möjlighet att kombinera utbildning
och träning. Totalt har vi idag
cirka 450 elever som studerar med
inriktning mot idrott och hälsa.
Inom gymnasieskolan hör
lärlingsprogrammet till en av årets
nyheter. Det är en speciell utbildning där kärnämnena varvas med
yrkesutbildning inom till exempel
verkstadsteknik, äldreomsorg eller
möbelsnickeri.
En attitydundersökning har gjorts
under året bland elever i år 9 och
deras föräldrar. Elevernas bild av
skolan är sammantaget ganska ljus,
men oroande är att nästan hälften
av eleverna upplever stress i skolan.
Undersökningen visar också att
föräldrarnas attityd till skolan är mer
positiv än tidigare, avgörande är att
det finns ett väl utvecklat samarbete
mellan skolan och hemmet.
Därför känns det extra bra att
kommunen satsat på en gemensam
skolportal för både grund- och
gymnasieskolan just för att öka samspelet mellan elever, lärare
och föräldrar. Portalen, som är resultatet av ett samarbete med
Microsoft och HP, är ett pedagogiskt verktyg som också ger
föräldrar möjlighet att ta del av det som händer i skolan.



Det öppna sinnet

En orangeröd stuga på Stakholmen i centrala Karlskrona engagerade under sommaren både karlskronabor och besökare.
Stugan var en del av konstprojektet SAFE där konstnärer från
flera länder ville få oss att fundera kring säkerhet, trygghet och
rädsla.
Karlskrona blev också arena för UKM – Ung Kultur Möts
– en festival för ungdomar mellan 13 och 20 år. Festivalen
bjöd bland annat på musik, teater, film och poesi och den som
inte själv ville stå på
scen kunde delta i olika
verkstäder.
Under året blev
Liepaja distrikt i Lettland
ny vänort till Karlskrona.
I samband med det
tecknades också ett samarbetsavtal liknande det
som Karlskrona redan
har med Gdynia i Polen,
Klaipeda i Litauen och
Baltisjk i Ryssland.
Arbetet med det nya
personalprogrammet har
tagit fart under året och
4000 av kommunens
5500 anställda har
deltagit i introduktionen.
Programmet består av
två delar, där den ena
beskriver våra värderingar medan den andra
innehåller gruppövningar
som hjälper oss att förstå
värderingarnas innebörd.
Kommunen har startat
ett kompetenscenter
där både interna och
externa aktörer kan
samverka. Målet är att
ge fler medarbetare kompetensutveckling av god
kvalitet till ett bra pris.
Sjukfrånvaron har
2005 minskat något
jämfört med förra året men ligger fortfarande på en hög nivå.
Under året har kommunen och landstinget inlett samarbetsprojektet ”Möjligheternas Hus”. Projektet riktar sig till medarbetare
som varit sjukskrivna i fler än 60 dagar och målet är att få
tillbaka den sjukskrivne i arbete.
En friskvårdspolicy har tagits fram för kommunen som ger
medarbetarna möjlighet till en timmes friskvård i veckan.
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Kommunalrådet har ordet
Ekonomisk beskrivning

Efter en svag start tog konjunkturen fart under andra halvåret
2005 och BNP-tillväxten i Sverige hamnade på 2,7 procent.
Men trots att tillväxten varit god har sysselsättningen inte ökat
nämnvärt och det slår direkt mot kommunens ekonomi eftersom
löneinkomsterna är vår skattebas.
Ändå har skatteinkomsterna tillsammans med statsbidragen
ökat med ca 4,7 procent, vilket ska jämföras med nettokostnaderna i kommunen som ökat med 4,3 procent. Detta har
bidragit till att vi nu gjort en resultatförbättring med 19 Mkr i
jämförelse med föregående år.
Vårt bokslut visar positiva siffror för nionde gången under
de senaste tio åren, trots att vi haft stora volymökningar inom
flera verksamheter. Det gäller framför allt barnomsorgen och
äldre- och handikappomsorgen, men också socialbidragen
ökar. Genom omprioriteringar inom andra verksamheter har vi
ändå kunnat hålla budgeten.
Blickar vi framåt ser vi nu tendenser på att sysselsättningen
ökar både i riket och kommunen. Det leder direkt till ökande
skatteunderlag medan kostnaderna för till exempel socialbidrag
kan minska.
Att arbetsmarknaden vänt uppåt efter 3,5 år styrks också av
att antalet nyanmälda jobb ökar, samtidigt som färre varslas
om uppsägning. Flera branscher har också behov av att
nyanställa personal, det gäller bland andra flera tjänstesektorer
och byggbranschen. År 2006 bedöms sysselsättningen i riket
öka med 1,3 procent, och det kommer också att påverka sysselsättningen i kommunen.
Karlskrona kommun har en finansiell policy som är anpassad till normala konjunktursvängningar. Policyn innebär att
kommunen sätter av pengar under goda tider, för att kunna
använda dem under år med svagare tillväxt. Det gör att vi kan
planera mer långsiktigt och minska ryckigheten i verksamheten.
Detta synsätt har verkligen prövats när tillväxten i landet ökat,
samtidigt som sysselsättningen varit fortsatt låg. Vi kan dock
konstatera att strategin håller, även om resultatet är blygsamt.
Därför är det viktigt att vi också när även sysselsättningen
ökar, behåller en långsiktig planering för att kunna möta nästa
konjunkturnedgång utan stora nedskärningar i den kommunala
verksamheten.

Så sker också i de allra flesta fall. Visst kan motsatsen upplevas
då och då men oftast visar kommunens medarbetare prov på
en ambition och kompetens som imponerar. Jag vill framföra ett
stort tack för de insatser som görs för välfärd och utveckling.
Karlskrona växer. Det är bra. Vi behöver fortsätta växa för
att kunna vara en regional tillväxtkraft i sydöstra Sverige. Vi är
på god väg dit och ska fortsätta det arbetet. Når vi målet kan
vi ur en styrkeposition föra samtal kring fortsatt samarbete eller
samverkan med andra delar av Blekinge, södra Sverige och
Östersjöregionen.
Också ur en ekonomisk synvinkel står sig Karlskrona kommun
väl. Vi visar upp ett positivt bokslut och tillsammans med våra
andra insatser för att stärka ekonomin, bland annat försäljning
av vissa fastigheter, ger det oss ett starkt läge inför framtiden.
Nu ska vi gemensamt anta utmaningen och fortsätta bygga ett
starkt Karlskrona. Det ger alla en möjlighet att tillsammans möta
en ljus framtid.
Uppdraget är givet - alla ska med!

Mats Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

Avslutning

När jag ser tillbaka på 2005 kan jag konstatera att det var
ytterligare ett år av framgångsrik verksamhet i vår kommun. Det
är alltid i den kommunala verksamhetens vardag som förtroendet från medborgarna ytterst prövas. Vår huvuduppgift är att
leverera service, trygghet och utveckling till kommuninvånarna.
När vi gör det växer också förtroendet för Karlskrona kommun.
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Karlskrona – Kulturarv i förändring
Korta fakta om Karlskrona kommun

Befolkning

I Karlskrona samlar vi alla krafter för en fortsatt positiv utveckling och skapar mötesplatser som kan bli grogrund för nya
företag inom alla branscher.
Samtidigt görs stora insatser för att vårda det världsarv
som gett staden en plats på Unesco:s prestigefyllda lista över
värdefulla kultur- och naturminnen som garanteras skydd och
vård för all framtid.
Dagens Karlskrona präglas av ett samarbete mellan kommunen, näringslivet och högskolan. Ett samarbete som varit
framgångsrikt och som skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt
och utveckling. Några exempel på det samarbetet är nätverket
Telecom City och Högskolans utnämning till Årets studentregion
2005. Genom att skapa förutsättningar för korsbefruktning
mellan olika branscher fortsätter Karlskrona att vara öppet för
innovationer.
Själva staden är omgiven av vatten, belägen på 33 öar i den
blekingska skärgården.
Att Karlskrona är en naturlig port mot de övriga östersjöländerna märks tydligt i den ökande färjetrafiken mellan Karlskrona och Polen och i kontakterna med de baltiska länderna.
Vänortsavtal finns bland annat med Klaipeda, Gdynia, Baltijsk,
Rostock och Liepaja distrikt.
Karlskrona har drygt 61 000 invånare. Var man än befinner
sig i kommunen har man nära till natur och friluftsliv. Under
sommarhalvåret erbjuder skärgården spännande båtturer, fiske,
dykning och segling. Rosenholmsområdet med toppmoderna
idrottsanläggningar är en självklar mötesplats för idrott, friskvård, utbildning och evenemang.
Karlskrona är också en stad där kafélivet blomstrar, samtidigt
som utbudet av restauranger och krogar ökar. Nya butiker och
affärskedjor etableras, vilket gör Karlskrona till ett attraktivt
handelscentrum för hela regionen.
Den unika skärgårdsmiljön, de magnifika bok- och ekskogarna och den historiska miljön i kombination med gynnsamt
företagsklimat ger Karlskrona ett försprång framför många
andra kommuner. Karlskrona har också bra studiemöjligheter,
en attraktiv livsmiljö, ett växande näringsliv och människor med
öppet sinne!

En ökning med 246 invånare
Karlskrona kommuns befolkning ökade under år 2005 med
246 personer och uppgick den 31 december 2005 till 61 383
invånare. Det är kommunens högsta befolkningssiffra på över
40 år (beräknat på den kommunindelning som gäller i dag).
Kommunen hade under året ett inflyttningsöverskott på + 201
personer och ett födelsenetto på + 45 personer. Ökningen med
246 personer är den näst största på tio år.
Sedan början av 90-talet har kommunens folkmängd stigit
med ca 2 600 personer (från 58 768 till 61 383 personer). Så
gott som samtliga år sedan 1990 har fler personer flyttat in till
Karlskrona än vad som flyttat härifrån. Däremot har födelsenettot mestadels varit negativt.
Karlskrona är i dag rikets 30:e kommun i storleksordning,
beräknat efter antalet invånare.
Jämfört med riket som helhet har Karlskrona en lägre andel
invånare i åldern 7-20 år och i åldern 25–64 år men en högre
andel invånare i åldern 0–6 år samt 65 år och äldre.

Kommunfullmäktige
Mandatfördelning 2003-2006
Socialdemokraterna
Moderaterna
Folkpartiet
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Miljöpartiet
Utdebitering
Landstingsskatt
Kommunalskatt
Karlskrona kommun
Blekinge läns
medelutdebitering



35
11
10
5
5
4
3
2

Befolkningsprognos
Befolkningsprognosen för Karlskrona kommun anger en
beräknad ökning av invånarantalet med 200 – 400 personer
per år under den framförliggande femårsperioden.
I förskoleåldrarna beräknas antalet barn öka med drygt 450
under de närmaste fem åren, samtidigt som antalet barn i
grundskoleåldrarna minskar med närmare 500 st. Antalet
ungdomar i gymnasieåldrarna förväntas öka med ca 200.
Antalet pensionärer kommer att öka kraftigt under det kommande decenniet då fyrtiotalisterna uppnår pensionsåldern.
Däremot anger prognoserna en viss minskning (ca - 30) av
antalet personer 80 år och äldre de närmaste fem åren.
Denna grupp kommer att öka kraftigt först under 2020-talet
då fyrtiotalisterna uppnår de vårdkrävande åldrarna.
Befolkning 2005-12-31
Ålder
0-20
21-64
65-w
Summa

Män
7 739
18 010
4 911
30 660

Kvinnor
7 275
16 799
6 649
30 723

Summa
15 014
34 809
11 560
61 383

Befolkningsförändringar under 2005
Födda
Döda
Inflyttade
Utflyttade
729
684
2 389
2 188

2005
10,71
21,19
31,90

2004
10,71
21,19
31,90

2003
10,71
21,19
31,90

32,20

32,12

32,12

De större arbetsgivarna
Över 1000 anställda:
• Karlskrona kommun
• Landstinget Blekinge
• Försvarsmakten i Blekinge
Mellan 500 och 1000 anställda:
• Ericsson AB
• Flextronics International
• Kockums AB/Karlskronavarvet
• Metso Dynapac
• Vodafone
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Totalt
+ 201

%
24,5
56,7
18,8
100,0



Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen inkluderar all verksamhet
som bedrivs i förvaltningsform och i annan juridisk form. Syftet
är att ge en sammanfattande bild av kommunens ekonomiska
ställning och åtagande.
Den sammanställda redovisningen avser kommunen,
moderbolagskoncernen, Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Ö Blekinge, Gullberna KB, Karlskrona Fryshus AB samt Vårdförbundet Blekinge.
Kommunen består av 10 nämnder (barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, handikappnämnden,
socialnämnden, kulturnämnden, idrotts- och fritidsnämnden,
tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen).
Moderbolagskoncernen består av AB Karlskrona Moderbolag (ägs till 100% av Karlskrona kommun) och dess helägda
bolag.
Moderbolagskoncernen

AB Karlskrona Moderbolag    
med följande helägda bolag:
AB Karlskronahem  
Affärsverken Karlskrona AB
- Affärsverken Energi AB
- Sydostenergi AB
Karlskrona Stuveri AB
Kruthusen Företagsfastigheter AB
AB Arena Rosenholm Karlskrona
  

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden
med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas
att vid anskaffningstillfället förvärvat eget kapital (aktie- och
andelskapital) har eliminerats mot aktier etc i kommunen. I koncernens eget kapital ingår härigenom förutom kommunens eget
kapital endast den del av de ingående enheternas eget kapital
som tillkommit efter förvärven. Den proportionella konsolideringen betyder att för företag som inte är helägda tas endast
ägd andel av räkenskapsposterna in i koncernredovisningen.
Obeskattade reserver som redovisas i de enskilda företagen
delas i koncernbalansräkningen upp på latent skatteskuld,
avsättning och eget kapital.
Den sammanställda redovisningen ska avspegla externa
poster, och därför elimineras interna poster.
För de aktiebolag och stiftelser, som ingår i koncernen,
gäller bokföringslagen och årsredovisningslagen. I kommunen
gäller det redovisningsreglemente, som antagits av kommunfullmäktige, kommunal redovisningslag samt rekommendationer
utfärdade av Rådet för kommunal redovisning, om inte annat
anges. Därför kan det skilja i redovisningsprinciperna mellan
de ingående enheterna.

Direktägt av kommunen

Fastighetsbolaget Gullberna KB
Karlskrona Fryshus AB
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Ö Blekinge
Vårdförbundet Blekinge

100%
99,98%
61,5%
40%

Ekonomiskt resultat
Koncernen, d v s de av kommunen ägda företagen tillsammans
med kommunen, redovisar ett positivt resultat om 5 Mkr (8 Mkr)
efter skatt. Det är sjunde året i rad som kommunkoncernen
uppvisar ett positivt resultat.
De konsoliderade företagen påverkar såväl kommunens
nettokostnader som koncernens resultat. Kommunen står för den
dominerande delen av verksamheten i koncernen. Av totala
nettokostnaden svarade kommunen för ca 82% och koncernen
AB Karlskrona Moderbolag för ca 16%. Övriga företag svarade
således för 2% av nettokostnaden.
Balansräkningens omslutning är 4 739 Mkr, varav ca 67%
avser bolagen.
Koncernens eget kapital, 952 Mkr, i förhållande till balansomslutningen uppgår till 20% (20%).
Koncernens nettolåneskuld uppgick vid årsskiftet till 3 025 Mkr
(3 104 Mkr). Av denna svarade Karlskrona kommun för 22%,
moderbolagskoncernen för ca 77% samt övriga företag för 1%.
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Resultaträkning

Noter

Sammanställd redovisning (Mkr)

till resultaträkningen (Mkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar

Not

2004

1 167
-2 895
0
-220

NOT 1

-2 061

-1 948

NOT 2

2 179

2 079

Avskrivningar
Avskrivningar är gjorda enligt de principer som gäller för kommunen
respektive dotterföretagen.

118

131

9
-113

9
-127

14

13

3

-9

-5

Förändring av eget kapital
(årets resultat)		

5

8

1
2

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter och
generella statsbidrag
Resultat efter skatteintäkter
och generella statsbidrag		
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter skatteintäkter
och finansnetto		
Skatt

10

2005

1 249
-3 090
0
-220

Jämförelsestörande poster
Gullberna KB
Summa

2005
0
0

2004
0
0

NOT 3

Skatter
Uppskjuten skatt obeskattade reserver
Summa
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2005
-9
-9

2004
-5
-5

11

Balansräkning
Sammanställd redovisning (Mkr)
Not

2005-12-31

2004-12-31

Anläggningstillgångar
Fastigheter
Inventarier
Värdepapper
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

1
2
3
4

3 840
618
9
8
4 475

3 795
620
9
10
4 434

Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

5
6
7

39
220
5
264

37
230
106
373

4 739

4 807

947
5
952

938
8
946

9

46
76
15
137

37
66
15
118

10
11

3 043
607
3 650

3 104
639
3 743

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

4 739

4 807

Soliditet
Borgensförbindelser
och ställda panter

20,1%

19,7%

1 546

1 592

TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Eget kapital, ingående värde
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för uppskjutna skatter
Avsättningar för löneskatt
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

8

12
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Noter
till balansräkningen (Mkr)
NOT 1

NOT 2

Fastigheter
Restvärde redovisas för kommunen t o m 1997-12-31. I ackumulerade
anskaffningar och avskrivningar ingår kommunen fr o m 1998-01-01.

Inventarier
Restvärde redovisas för kommunen t o m 1997-12-31. I ackumulerade
anskaffningar och avskrivningar ingår kommunen fr o m 1998-01-01.

2005
601
-48
0
0
553

2004
654
-48
0
-5
601

3 627
130
73
-9
3 821

3 565
17
59
-14
3 627

-609
0
0
-99
-708

-518
4
0
-94
-608

2

2

-37
0
-37

-38
0
-38

211
138
-140
209

91
158
-38
211

UB bokfört värde

3 287

3 194

Summa fastigheter

3 840

3 795

Specifikation
Mark
Byggnader
Pågående investeringar
Summa fastigheter

138
3 493
209
3 840

139
3 445
211
3 795

IB restvärde
Årets avskrivningar
Nedskrivningar
Försäljningar
UB restvärde
IB ackumulerat anskaffningsvärde
Omklassificering
Årets anskaffningar
Försäljningar
UB ackumulerat anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Återförd avskrivning p g a försäljning
Omklassificering
Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
IB och UB ackumulerade uppskrivningar
IB ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar
UB ackumulerade nedskrivningar
IB ackumulerade pågående nyanläggn
Årets anskaffningar
Omklassificeringar (färdigställande)
UB ackumulerade pågående nyanläggn

12

2005
6
-2
4

2004
10
-4
6

1 060
77
-16
1 121

997
78
-7
1 068

-445
10
-72
-507

-387
7
-74
-454

UB bokfört värde

614

614

Summa maskiner och inventarier

618

620

2005
3
6
9

2004
3
6
9

2005
3
4
1
8

2004
5
4
1
10

2005
2
23
13
1
39

2004
2
18
16
1
37

IB restvärde
Årets avskrivningar
UB restvärde
IB ackumulerat anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Försäljningar
UB ackumulerat anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Återförd avskrivning p g a försäljning
Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar

NOT 3

Värdepapper, andelar och bostadsrätter
Aktier och andelar
Bostadsrätter
Summa värdepapper m m

NOT 4

Långfristiga fordringar
Affärsverken
Räddningstjänsten
Gullberna KB
Summa långfristiga fordringar

NOT 5

Förråd och exploateringar
Karlskrona kommun förråd
Karlskrona kommun exploateringar
Affärsverkens förråd
AB Karlskronahems förråd
Summa förråd och exploateringar
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Betalningsflödesrapport
Sammanställd redovisning (Mkr)

NOT 6

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Interimsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

2005
129
43
48
220

2004
126
57
47
230

2005
5
5

2004
106
106

2005
947
5
952

2004
938
8
946

NOT 7

Likvida medel
Postgiro/koncernkonto
Summa likvida medel

NOT 8

Summa eget kapital
IB Eget Kapital *
Årets resultat
Summa Eget Kapital UB

*  =  5 Mkr avser Vårdförbundet tiden före 2002 då Vårdförbundet
inte var med i den sammanställda redovisningen

NOT 9

Avsättning pensioner
Bokfört ingående saldo
Årets ökning av nyintjänade pensioner
Räddningstjänsten
Summa pensionsskuld

2005
37
7
2
46

2004
31
5
1
37

NOT 10

Långfristiga skulder
Långfristiga lån
Summa långfristiga skulder

2005
3 043
3 043

2004
3 104
3 104

2005

2004

Verksamhetens intäkter
1 249
Verksamhetens kostnader (-)
-3 090
Justering ej rörelsekapitalpåverkande poster
-8
Justering avsättningar
19
Summa verksamhetens nettokostnader		 -1 830

1 167
-2 895
-9
0
-1 737

Skatteintäkter och intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

2 179
9
-113

2 079
9
-127

Betalningsflöde från den löpande
verksamheten före förändringar
av rörelsekapitalet		

245

224

Betalningsflöde från förändringar
i rörelsekapitalet:
Ökn(-)/minskn(+) förråd och exploateringar
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder
Summa rörelsekapitalförändring		

-2
10
-32
-24

-2
18
48
64

Betalningsflöde från
den löpande verksamheten		

221

288

-288
25

-257
24

-263

-233

2
-61

0
12

-59

12

Årets kassaflöde

-101

67

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring av likvida medel

106
5
-101

39
106
67

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering av materiella tillgångar (-)
Avyttrade materiella tillgångar (+)
Betalningsflöde från
investeringsverksamheten		
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

NOT 11

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Interimsskulder
Summa kortfristiga skulder

2005
104
503
607

2004
140
499
639

NOT 12

Borgensförbindelser och ställda panter
Karlskrona kommun
AB Karlskrona Moderbolag
Summa borgensförbindelser och
ställda panter

2005
1 499**
47

2004
1 545
47

1 546

1 592

Ökn(-)/minskn(+) utlåning
Ökn(+)/minskn(-) upplåning
Betalningsflöde från
finansieringsverksamheten		

**  =  Därav till kommunala bolag 362 Mkr (385 Mkr).
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Bokslut för kommunen
Ekonomisk översikt
Årets resultat, kommunen

Kommunens verksamhet visar för nionde gången under de
senaste tio åren ett positivt resultat. Resultatet uppgår till 5
Mkr och motsvarar 0,2% av skatteintäkterna. I jämförelse med
föregående år innebär det en resultatförbättring med 19 Mkr.
Resultatet är i linje med senaste delårsbokslut, men är lägre än
den reviderade årsbudgetens 25 Mkr.
Den främsta orsaken till avvikelsen mot budget är dels att
volymökningen inom vård – skola – omsorg fortsatt, dels att
kommunens pensionskostnader ökat mer än prognostiserat, dels
att skattetillväxten blev lägre.
Trots att tillväxten i landet ökat med drygt 2,7%, har inte sysselsättningen i riket ökat motsvarande. Detta är mycket olyckligt
för kommunsektorn som endast beskattar löneinkomster. Trots att
kommunens skatteintäkter och statsbidrag ökat med 99 Mkr, är
det ändå 18 Mkr lägre än vad som ursprungligen budgeterats.
Förändr in g av eget kapit al

Årets resultat/Mkr
47

37

32,8
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11,7
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År 2004 redovisade kommunen ett negativt resultat om 14 Mkr.
Årsresulta t/skatte intä kte r i %
I jämförelse med nämnda år har vi fått en resultatförstärkning
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Konjunkturanpassade finansiella mål

Det slutliga resultatet för 2005 uppgår till + 5 Mkr, vilket innebär att Karlskrona kommun återigen klarar balanskravet. Sedan
balanskravet infördes år 2000 har kommunen ett ackumulerat
överskott om 105 Mkr. I samband med bokslut 2004, då vi
tillfälligt redovisade ett negativt resultat, balanserades detta mot
tidigare års överskott. Årets resultat kan därmed användas i
framtida balanskravsredogörelser.
I sammanhanget kan nämnas att den sammanställda redovisningen (som innefattar såväl kommunen som våra bolag) visar
ett positivt resultat om sammanlagt 14 Mkr.
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andel som avser Karlskrona kommun.
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Finansnetto

Kommunens räntenetto har fortsatt att minska för att 2005
uppgå till 3,4 Mkr. Det är 7,9 Mkr mindre än året dessförinnan. Anledningen till den stora minskningen, trots ökad
nettolåneskuld, är fortsatt sänkta kostnadsräntor.
Den genomsnittliga räntan på låneskulden uppgick till 3,01%
per den siste december 2005.
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oc ent (%)
Antal årsarbetare

Uppföljning av balanskravet

1999

Soliditet exkl. pensionsskuld inkl. utlåning bolag %

Milj o n er k r

Sedan några år tillbaka har de finansiella målen anpassats
till den konjunktur vi befinner oss i. Inriktningen är att vi under
en god konjunktur ska uppnå ett resultat som är lägst 2% av
skatteintäkterna för att under en svag konjunktur kunna gå ner
till noll. Syftet med denna konjunkturanpassade inriktning av
våra finansiella mål är att undvika ryckighet i den kommunala
verksamheten. Med andra ord ska vi sätta av medel under de
goda tiderna för att ha ett utrymme att använda oss av så att vi
kan undvika besparingar och neddragningar på grund av en
försvagad konjunktur.
Under de senaste åren har vi fått komplettera bedömningen
av konjunkturutvecklingen med utvecklingen inom sysselsättningen. Med anledning därav planerades för ett positivt resultat
om 1% för 2005, då sysselsättningen trots konjunkturläget inte
bedömdes öka nämnvärt. Detta kunde göras mot bakgrund av
att allt tydde på att konjunkturuppgången skulle fortsätta under
år 2006 och att sysselsättningen så sakteliga skulle börja öka
igen. Bedömningen grundades på att den fortsatta konjunkturuppgången också skulle stärka den kommunala skattebasen
genom att sysselsättningen skulle öka. I regeringens höstproposition har även sysselsättningsproblematiken uppmärksammats
och resurser har därför anslagits till att öka sysselsättningen,
inte minst med plus-jobb och utbildningsvikariat.
I budgeten för år 2006 har hela den reella skatteintäktsökningen använts för att stärka kommunens resultat. Det budgeterade resultatet för år 2006 och för 2007 uppgår till 24 Mkr
och har sedan fördubblats för 2008.
I början av år 2006 finns tecken på att sysselsättningen är på
väg att öka. Men om en ökad sysselsättning ej kommer till stånd
och ytterligare statliga bidrag ej kommer att erhållas måste
frågan om nya besparingar eller intäktsökningar aktualiseras.

1998

Antal
Antal årsar
betanres tällda

Procent

Sedan elva år tillbaka använder sig Karlskrona kommun av
finansiella mål för att långsiktigt styra verksamheterna. Vi
har ett mål för kommunens resultat, ett för hur mycket vi ska
investera och hur investeringarna ska finansieras samt ett mål
för hur mycket vi ska minska eller öka vår låneskuld. När den
reviderade årsbudgeten för år 2005 fastställdes, angavs målen
till att vi skulle uppnå ett positivt resultat om 25 Mkr, samtidigt
som samtliga investeringar skulle skattefinansieras och nettolåneskulden skulle uppgå till högst 743 Mkr.
Vi kan nu konstatera att vi ej nådde den grundläggande
målsättningen om ett positivt resultat om 25 Mkr.
Däremot uppnådde vi övriga två målsättningar, främst beroende på att statsmakterna betalade ut en alltför stor preliminär
skatt till kommunen. Denna kommer dock staten att återta i
början av år 2006.
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Uppföljning av kommunens finansiella mål
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Resultaträkning
Kommunen (Mkr)
Bokslut
2005

Budget
2005

Bokslut
2004

Bokslut
2003

Bokslut
2002

Bokslut
2001

-116

628
-2 597
0
-112

609
-2 510
0
-111

587
-2 383
0
-106

566
-2 236
0
-112

Budget
2006

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar (not 1)

686
-2 745
0
-111

Verksamhetens nettokostnader

-2 170

-2 151

-2 081

-2 012

-1 902

-1 782

-2 270

Skatteintäkter och
generella statsbidrag (not 2)

2 178

2 185

2 079

2 037

1 944

1 860

2 305

8

34

-2

25

42

78

35

91
-93
-1

89
-97
-1

88
-99
-1

97
-111
-1

87
-104
-1

61
-91
-1

85
-95
-2

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto

5

25

-14

10

24

47

23

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Förändring av eget kapital (årets resultat)

5

25

-14

10

24

47

23

0,2%

1,1%

-0,7%

0,5%

1,2%

2,5%

1,0%

Resultat efter skatteintäkter
Finansiella intäkter (not 3)
Finansiella kostnader (not 4)
Ränta på pensionsskuld

Resultat efter skatteintäkter
och finansnetto i % av skatteintäkterna

-2 035

-2 155
- 115

Noter
till resultaträkningen 2005 (Mkr)
NOT 1

Avskrivningar
All beräkning av avskrivningar görs på anskaffningsvärden (linjär metod). Avskrivningarna utgör en kostnad för förvaltningarna och minskar
det bokförda värdet på deras anläggningstillgångar i motsvarande
grad. Investeringar som är gjorda 2005 och ianspråktagits under året
har börjat skrivas av månaden efter ianspråktagandet. Avskrivningstiderna följer redovisningsreglementet och Kommunförbundets rekommendation.

NOT 3

Finansiella intäkter
Ränteintäkter externa banker
Ränteintäkter kommunala bolag
Kreditivränta
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

2005
1
65
2
23
91

2004
1
62
1
24
88

2005
91
1
0
1
93

2004
96
1
1
2
100

NOT 2

Skatteintäkter och generella
statsbidrag
2005
Skatteintäkter:
Allmän kommunalskatt
1 918
Slutavräkning 2003
0
Slutavräkning 2004
-2
Törling
0
Prognos avräkningslikvid skatteintäkter 2005
-21
Summa skatteintäkter
1 895
Bidragsintäkter:
Generellt statsbidrag
0
Inkomstutjämning
335
Införandebidrag
6
Generellt sysselsättningsstöd
36
Regleringsavgift
-13
Kostnadsutjämningsavgift
-66
Utjämningsavgift LSS
-15
Summa generella statsbidrag
283
Summa skatteintäkter och
generella statsbidrag
2 178

16

NOT 4

2004
1 853
-8
-18
6
0
1 833
221
72
0
35
0
-68
-14
246

Finansiella kostnader
Räntekostnader externa långivare
Räntekostnader kommunala bolag
Kommunens del av Gullberna KBs resultat
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

Från och med 2005 följer skatteintäktsredovisningen ny
princip, vilket förklarar varför det är så stora skillnader
mellan de två åren. Denna redovisningsförändring är i
enlighet med rekommendation från Sveriges Kommuner
och Landsting med anledning av det av riksdagen fattade
beslutet om skatteutjämningssystemet från år 2005.

2 079
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Balansräkning
Kommunen (Mkr)

Not

2005-12-31

2004-12-31

1

1 373
188
97
1 658

1 394
101
94
1 589

3
4

289
0
2 179
2 468

289
0
2 166
2 455

5
6
6
7

25
116
113
0
253

20
111
109
101
340

4 379

4 383

1 009
5
1 014

1 023
-14
1 009

39
9
1
49

31
8
2
41

2 704
129
2 833

2 734
82
2 815

23
460
482

30
488
518

4 379

4 383

380
861
209
49
23,2%

432
849
206
58
23,0%

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Pågående nyanläggning
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper
Långfristiga fordringar
Långfristiga fordringar hos koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd, lager och exploateringsfastigheter
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

2

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital, ingående värde
Årets resultat
Summa eget kapital

8

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättning för särskild löneskatt
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

9

Långfristiga skulder
Lån i banker och kreditinstitut
Långfristiga skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder

10

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

11

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Borgensförbindelser och ställda panter
Ansvarsförbindelser pensioner
Löneskatt, ansvarsförbindelser pensioner
Ansvarsförbindelse Gullberna KB
Soliditet
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Noter
till balansräkningen (Mkr)
NOT 1

Fastigheter
Anskaffningar gjorda fr o m 98-01-01 särredovisas med
anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar.
Anskaffningar samt avskrivningar t o m 1998 redovisas med restvärde.
2005

2004

593
0
-48
0
545

646
-5
-48
0
593

1 031
72
-7
1 096

988
51
-8
1 031

-229
-39
0
-268

-196
-36
3
-229

-1
1
0

-1
0
-1

101
87
0
188

18
83
0
101

UB bokfört värde

1 016

902

Summa fastigheter

1 561

1 495

Specifikation
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Publika fastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet
Fastigheter för annan verksamhet
Pågående investeringar
Summa fastigheter

19
668
98
410
177
188
1 560

20
782
89
419
84
101
1 495

IB restvärde
Försäljningar
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
UB restvärde
IB ackumulerat anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Försäljningar
UB ackumulerat anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Återförd avskrivning p g a försäljning
UB ackumulerade avskrivningar
IB ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar
UB ackumulerade nedskrivningar
IB pågående ny-, till- och ombyggnad
Årets anskaffningar
Omklassificeringar (färdigställande)
UB pågående ny-, till- och ombyggnad

IB ackumulerade avskrivningar
Återförd avskrivning p g a försäljning
Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar

-124
0
-23
-147

-108
0
-15
-123

UB bokfört värde

95

90

Summa inventarier

97

94

2005
281
2
6
289

2004
281
2
6
289

2005
2 179
0
2 179

2004
2 166
0
2 166

2005
2
23
25

2004
2
18
20

2005
42
113
32
42
229

2004
37
109
33
41
220

2005
0
0

2004
101
101

Summa eget kapital
Eget Kapital IB
Årets resultat
Summa Eget Kapital UB

2005
1 009
5
1 014

2004
1 023
-14
1 009

Avgiftsfinansierat kapital
Skattefinansierat kapital
Eget kapital

29
985
1 014

31
978
1 009

2005

2004

31
8
39

26
5
31

NOT 3

Värdepapper, andelar och bostadsrätter
Aktier
Andelar
Bostadsrätter
Summa värdepapper
NOT 4

Långfristiga fordringar
Fordringar koncernföretag
Övriga långfristiga fordringar
Summa långfristiga fordringar
NOT 5

Förråd och exploateringar
Förråd
Exploateringar
Summa förråd
Förrådet är värderat till återanskaffningspris.
NOT 6

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar koncernföretag
Interimsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
NOT 7

Likvida medel
Postgiro/koncernkonto bank
Summa likvida medel
NOT 8

NOT 2

Inventarier
Anskaffningar gjorda fr o m 98-01-01 särredovisas med anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar. Anskaffningar samt avskrivningar t o m 1998 redovisas med restvärde.

IB restvärde
Årets avskrivningar
Försäljningar
UB restvärde
IB ackumulerat anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Försäljningar
UB ackumulerat anskaffningsvärde

18

2005

2004

4
-2
0
2

8
-4
0
4

210
32
0
242

197
16
0
213

NOT 9

Avsättningar
Pensionsskuld
Ingående skuld
Årets ökning av nyintjänade pensioner
Utgående avsättning pensionsskuld
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Särskild löneskatt
Ingående skuld
Årets avsättning särskild löneskatt
Utgående avsättning särskild löneskatt

8
1
9

7
1
8

Övriga avsättningar
Ingående skuld
Reservering borgensförluster egna hem
Utgående saldo övriga avsättningar

2
-1
1

0
2
2

2005
2 704
129
2 833

2004
2 734
81
2 815

2005
56
24
23
110
61
82
126
482

2004
82
28
30
106
58
123
91
518

2005
11
362
7
861
209
49

2004
14
385
33
849
206
58

1 499

1 545

NOT 10

Långfristiga skulder
Externa långivare
Skulder koncernföretag
Summa långfristiga skulder

NOT 11

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Förskott ifrån kunder
Skulder till koncernföretag
Semesterlöneskuld (inkl okomp övertid)
Pension, individuell del
Övriga interimsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

NOT 12

Borgensförbindelser, ansvarsförbindelser och ställda panter
Egna hem
Kommunala företag, helägda
Länstrafiken Blekinge
Ansvarsförbindelser pensioner
Löneskatt ansvarsförbindelser pensioner
Ansvarsförbindelse Gullberna KB
(helägt kommunalt företag)
Summa borgensförbindelser
och ställda panter

Ansvarsförbindelsen i Gullberna KB avser summan av totala skulder
minus det egna kapitalet. Ingen som helst hänsyn har tagits till de
tillgångar som finns i bolaget. Samtliga fastigheter kommer att
säljas under våren 2006, och köpeskillingen överstiger de bokförda
värdena och täcker mer än väl hela skulden i bolaget.
Karlskrona kommun har i november 1993 (kommunfullmäktige
§ 189) ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige ABs samtliga förpliktelser.
Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till det
lånebelopp som kommunen har i Kommuninvest och redovisas
endast som kommentar till noten. Lånebeloppet i Kommuninvest
uppgår per 2005-12-31 till 2 511 Mkr.
Med anledning av Stiftelsen Lundby´s konkurs i december
månad 2004 har Karlskrona kommun gjort en avsättning
motsvarande hela borgensåtagandet, som redovisas under
Not 9, Övriga avsättningar.
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Betalningsflödesrapport

Noter

Kommunen (Mkr)

till betalningsFLÖDESrapporten (Mkr)
Not

2005

2004

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Verksamhetens intäkter
686
Verksamhetens kostnader (-)
-2 745
Justering ej rörelsekapitalpåverkande poster
7
Justering avsättningar
0
Summa verksamhetens nettokostnader		 -2 052

628
-2 597
-12
-2
-1 983

Skatteintäkter och intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

2 178
91
-94

2 079
88
-100

123

84

Betalningsflöde
från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet		
Betalningsflöde
från förändringar i rörelsekapitalet:
Ökn(-)/minskn(+) lager
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder
Summa rörelsekapitalförändring		

-5
-9
-36
-49

-1
3
82
84

Betalningsflöde
från den löpande verksamheten		

74

168

-191
11
0
0

-150
24
-1
0

-180

-127

Ökn(-)/minskn(+) utlåning
Ökn(+)/minskn(-) upplåning
Betalningsflöde
från finansieringsverksamheten		

-13
17

-435
463

5

28

Årets kassaflöde		

-101

69

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring av likvida medel		

101
0
-101

32
101
69

Investering av materiella tillgångar
Inventarier
Fastigheter
Pågående nyanläggningar
Summa

Avyttrade materiella tillgångar
Inventarier
(bokfört värde)
Fastigheter
(bokfört värde)
Summa

32
72
87
191

16
51
83
150

0
(0)
11
(7)
11

0
(0)
24
(13)
24

0
(0)
0

0
(0)
0

NOT 3

Avyttrade finansiella tillgångar
Värdepapper, bostadsrätter
(bokfört värde)
Summa

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

20

2004

NOT 2

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering av materiella tillgångar (-)
1
Avyttrade materiella tillgångar (+)
2
Investering av finansiella tillgångar (-)
Avyttrade finansiella tillgångar (+)
3
Betalningsflöde
från investeringsverksamheten		

2005
NOT 1
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Driftredovisning
Budget, utfall och avvikelser (Mkr)

Rev årsbudget
2005

Utfall
bokslut
2005

Avvikelse
mot budget
2005

Utfall
bokslut
2004

-793,7
-200,5
-50,4
-48,0
-8,7
-9,9
-85,4
-35,3
-74,3
-5,7
-201,8
-553,8
-1,8
-14,7
-83,3
-30,1
-2,4
-27,2
-33,8
297,2
7,8
24,0
-2,7
2,0
5,0
-42,2
-65,9
1,5
-0,7
0,0
-116,1

-792,0
-197,8
-50,0
-48,2
-8,3
-10,8
-87,4
-38,3
-73,0
-5,3
-202,1
-561,5
-1,8
-14,4
-82,9
-28,4
-2,3
-26,2
-33,8
287,3
7,8
24,0
0,0
0,0
4,9
-44,9
-73,3
0,9
0,3
0,0
-111,0

1,7
2,7
0,4
-0,2
0,4
-0,9
-2,0
-3,0
1,3
0,4
-0,3
-7,7
0,0
0,3
0,4
1,7
0,1
1,0
0,0
-9,9
0,0
0,0
2,7
-2,0
-0,1
-2,7
-7,4
-0,6
1,0
0,0
5,1

-752,5
-191,7
-48,1
-47,4
-8,5
-10,1
-83,7
-40,6
-76,0
-8,8
-199,2
-532,0
-1,8
-15,0
-83,3
-26,5
-2,2
-25,9
-34,0
282,1
7,1
16,0
0,0
0,0
11,0
-45,3
-59,0
3,6
-1,2
4,3
-112,0

-2 150,9

-2 168,5

-17,6

-2 080,7

2 184,0

2 177,6

-6,4

2 078,8

33,1

9,1

-24,0

-1,9

-7,7
-1,0

-3,4
-1,0

4,3
0,0

-11,3
-0,8

24,4

4,7

-19,7

-14,0

Extraordinära intäkter/kostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

Förändring av eget kapital

24,4

4,7

-19,7

-14,0

Barn- och ungdomsnämnden
Handikappnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
D:o, bostadsanpassningsbidrag
Socialnämnden (exkl socialbidrag)
D:o, socialbidrag
Tekniska nämnden (skattefinansierat)
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierat)
Utbildningsnämnden
Äldrenämnden
Kommunrevisionen
Politisk verksamhet
KLF – basbudget
KLF – projektbudget
KLF – övrig budget
Stöd till kollektivtrafiken
Räddningsförbundet
Interna räntor och avskrivningar
Ersättning låneavgift bolag
Avkastningskrav moderbolagskoncern
Vissa reserver och säkerhetsmarginal
Reserv för löne- och prisstegring
Realisationsvinst fastighetsförsäljningar
Pensionsutbetalningar m m
Ökning av pensionsskulden
Avstämning arbetsgivaravgifter
Kommunens del i Gullberna KB:s resultat
Engångsintäkter
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Resultat efter skatteintäkter
Finansnetto
Ränta på pensionsskuld
Resultat efter finansnetto

Årets investeringar
Under året har investeringarna uppgått till 189 Mkr
(168 Mkr året innan). Det har investerats i fastigheter och
anläggningar för 159 Mkr och i maskiner och inventarier för
30 Mkr.
Det enskilt största investeringsprojektet var Arena Rosenholm.
Investeringsutgiften 2005 för detta projekt var 88 Mkr. Uppförandet av anläggningen påbörjades under 2004, och totalt
beräknas den kommunala investeringsutgiften bli ca 160 Mkr.
Inom idrottssektorn noteras även investeringar i ridhus
Vedeby och omklädnadsrum Nättraby idrottsplats, ca 2 Mkr
vardera.

Ombyggnader för förskolans räkning om drygt 11 Mkr har
skett i bl a Tullskolan och i Spandelstorp. Inom gymnasieskolan
investerades ca 3 Mkr för frisörlinje. 3 Mkr investerades även i
Rosenfeldtskolan.
På fastighetsavdelningens område i övrigt genomfördes
investeringar för uppemot 9 Mkr, varav 1 Mkr för handikappanpassningar.
Vatten-, avlopps- och reningsanläggningar på skilda håll
i kommunen har byggts om och byggts till för 38 Mkr. Bland
projekten kan nämnas Johannishusåsen (årets utgift: 13 Mkr),
sjöledning Nättraby – Karlskrona (årets utgift: 5 Mkr) och
överföringsledning Holmsjö – Nävragöl (årets utgift: 8 Mkr).
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Ordlista
Anläggningskapital	

Långfristiga fordringar

Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan
anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

Fordringar som förfaller till betalning senare än ett år från
balansdagen.

Anläggningstillgång

Långfristiga skulder

Egendom avsedd för stadigvarande innehav.

Skulder som löper på längre tid än ett år.

Avskrivning

Nettokostnad

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och er
sättningar. Finansieras med skattemedel.

Balanslikviditet

Visar betalningsförmågan på kort sikt.
Definition: Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga
skulder.

Omsättningstillgång

Lös egendom som inte är anläggningstillgång.
Periodisering

Balansräkning	

Beskriver kommunens finansiella ställning på bokslutsdagen. Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt kapital. Skulder
och eget kapital visar hur kapitalet har anskaffats.
Betalningsflödesrapport

Visar hur årets verksamhet, investeringar och finansiering har
påverkat likvida medel.

Fördelning av kostnader och intäkter på den redovisnings
period till vilken de hör.
Resultaträkning

Visar årets finansiella resultat och förklarar hur det uppkommit.
Det egna kapitalets förändring kan även utläsas av balansräkningen.
Rörelsekapital

Budgetavvikelse

Avser över- eller underskott i förhållande till budget.

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka.

Driftredovisning

Soliditet

Redovisar utfall i förhållande till fastställd driftbudget och sammanfattas huvudsakligen nämndsvis.

Visar betalningsförmåga på lång sikt.
Definition: Eget kapital justerat med 72 % av obeskattade
reserver dividerat med totalt kapital.

Eget kapital

Kommunens totala kapital består av: anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar m m) och rörelsekapital (fritt kapital
för framtida drift- och investeringsändamål).

Årets resultat

Resultatet uttrycks som skillnaden mellan intäkter och kostnader,
och utläses av resultaträkningen.

Extraordinära poster

Poster som saknar klart samband med kommunens ordinarie
verksamhet, är av sådan typ att de inte kan förväntas inträffa
ofta eller regelbundet och uppgår till ett väsentligt belopp.

Redovisningsprinciper

Eliminering av interna mellanhavanden i en koncern.

Redovisningen för kommuner bygger på rekommendationer
från Svenska Kommunförbundet och Rådet för kommunal
redovisning. Det innebär att redovisningen i kommunen sker
på ett sätt som i allt väsentligt överensstämmer med god
redovisningssed.

Kortfristiga fordringar

Vägledande redovisningsprinciper

Fordringar som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Försiktighetsprincipen – restriktiv hållning vid värdering av
tillgångar och skulder, d v s tillgångar får aldrig övervärderas
och skulder aldrig undervärderas.

Konsolidering

Kortfristiga skulder

Skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.
Likvida medel

Kassa, bank och postgiro.
Likviditet

Öppenhetsprincipen – redovisningen skall ske på ett öppet
sätt, föreligger tveksamheter mellan två redovisningssätt skall
det väljas som ger den mest öppna beskrivningen av utvecklingen och situationen.
Periodiseringsprincipen – intäkter och kostnader som hör till
redovisningsåret tas med oavsett tidpunkten för betalning.

Betalningsberedskap på kort sikt.
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Ansvarsområde

Utbildningen har utvecklats positivt och är mycket populär i
elevkretsar.


Kommunstyrelsen (i dess egenskap av facknämnd) och
kommunledningsförvaltningen har det övergripande ansvaret
för beredning av beslutsärenden till kommunfullmäktige samt
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut.   
Kommunledningsförvaltningen har som övergripande mål att
förutom service åt den politiska ledningen också ge service till
allmänhet, näringsliv och kommunkoncernen i övrigt.
Mot bakgrund av de politiska målsättningar som fastlagts
för mandatperioden har kommunledningsförvaltningen antagit
verksamhetsidé innebärande att:
• driva och utveckla det kommunala demokratiarbetet
• utveckla organisationen mot 24-timmarsmyndighet
• ge information och service till allmänhet och näringsliv
• aktivt driva och utveckla tillväxt av kommunens näringsliv
tillsammans med enskilda, företag och organisationer
• genom policys och riktlinjer bidra till den kommunala
verksamhetens utveckling
• driva personalfrågor för minskad sjukfrånvaro,
höjd attraktivitet och rekryteringsåtgärder
• arbeta med attitydfrågor för integration och jämställdhet
• stödja kommunkoncernens verksamhet med effektiv service
Inom kommunledningsförvaltningen finns centrala funktioner
för personaladministration, ekonomi och information, näringslivsenhet med turism samt funktioner för strategiska områden
såsom internationella kontakter, IT-service, personalhälsovård
och stöd till högskola och kollektivtrafik m m.

Årets händelser
Vodafone Arena Rosenholm - En satsning för idrott och hälsa

Karlskrona ska vara ledande inom idrott-hälsa i Östersjöområdet inom tio år. Så lyder visionen för satsningen på Vodafone
Arena Rosenholm. Detta innebär den enskilt största satsningen
på många år. Inom det gamla militärområdet på Rosenholm
har byggts toppmoderna idrottsanläggningar för bl a tennis,
badminton, ishockey, curling, konståkning, gymnastik och
fotboll. I befintliga byggnader ges plats för företag, organisationer, utbildningsaktörer, konferensverksamhet m m. Det kommer
också att finnas utrymme för konserter, mässor och andra
evenemang.  Den sista helgen i oktober invigdes arenan under
tre dagar och bjöd cirka 30 000 besökare på en rad aktiviteter
och underhållning. Ett sextiotal föreningar var engagerade och
deltog på olika sätt med aktiviteter både inomhus och utomhus.
Under hösten gick Vodafone Sverige AB in som huvudsponsor
av Arena Rosenholm som då bytte namn till Vodafone Arena
Rosenholm. Under fem år, 2006-2010, satsar Vodafone i
samarbete med Karlskrona kommun fem miljoner kr på idrotten.
Tillsammans med utveckling av arenan finns ett starkt engagemang för utveckling av Rosenholmsområdet både vad gäller
näringsliv och utbildning, bl a sport college.
KARLSKRONA SPORT COLLEGE

Totalt finns ca 450 elever som studerar med inriktning mot
idrott och hälsa, inkluderande 25 elever från BTH.
Grundskolan har under året startat Idrottskola på Rosenholm
för intresserade ungdomar.
Ny årskurs startade på SMIL-programmet. Antalet sökande
var stort, varför antalet platser utökades från 30 till 48.

24

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROJEKT

Avsikten med bostadsförsörjningsprojektet är att öka utbudet
av byggbara tomter och bostäder och därmed möta en ökad
efterfrågan. Arbetet inom projektet har som mål att resultera
i att 1 300 nya bostäder kan komma till utförande under en
period fram till 2008, vilket ger kommunen en potential att
växa med mer än 3 000 nya invånare. En annan effekt är att
rörligheten inom kommunens bostadsmarknad blir större.
Attraktiv livsmiljö

Flera projekt pågår för att skapa en attraktiv stadsmiljö. Stadsmiljöprogrammet tar sikte på att genom identitet och helhet i
bland annat materialval och utrustning höja upplevelsen av den
offentliga miljön.
Pilotprojektet TRAST (Transportstrategier för en attraktiv stad)
ska ge planerare och beslutsfattare underlag för att upprätta
en hållbar trafikstrategi. Wämöleden blir etapp 1 i ett sammanhängande system av vandringsleder i och mellan stadens
grönområden och invigdes nationaldagen den 6 juni, som
även har utsetts till folkhälsodag. Byggandet av stadsmarinan
kommer att ge en högklassig fritidsbåtsanläggning och bidra till
förskönandet av stadsmiljön.
Nästa steg i Karlskronas tillväxt!

Vad blir Nästa steg i Karlskrona kommun och dess utveckling? Den frågan har dominerat näringslivsenhetens arbete
under året.
Programmet omfattar tio områden där satsningar ska göras
de närmaste tre åren:
• Vi skapar plats för fler – detta handlar om fler bostäder.
• Vi växer i Karlskrona – med inriktning på befintliga företag,
nya etableringar och nystartade företag.
• Fler i praktik och arbete.
• Centrum för idrott och hälsa.
• Växande turism- & besöksnäring.
• Internationell ”hotspot” för telekom.
• Östersjöns mötesplats.
• En friskare arbetsplats.
• Det ska vara lätt att nå oss – kommunikationer är en
nyckelfråga.
• Ett levande varumärke – med god service.
Näringslivsservice

• Satsningen på Karlskrona Innovation Center har fortsatt.
• Nyföretagandet har ökat starkt i vår kommun under året.
• Centrumföreningen har under året fått stöd för sin verksamhet.
• Samverkan har skett med KFH (Karlskrona företags- och
hantverksförening) kring verksamheten i Östersjögruppen.
• Basen i verksamheten är löpande arbete med befintligt
näringsliv.
• Utvecklingsfrågor och etableringar av nya verksamheter
har också varit ett fokus under året.

Årsredovisning 2005 Karlskrona kommun
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Turism- och besöksnäringen

Målsättningen med Vägvisaren är att hitta rätt studieväg samt
underlätta för inträde på arbetsmarknaden, med syfte att minimera långtidsarbetslöshet bland ungdomar. För att nå dessa
mål med ungdomarna så genomförs ett program på 17 dagar.
Det sker genom intervjuer, kartläggning och en deltagarprofil.
Genomströmningen har under 2005 varit 795 ungdomar,
varav 49% har fått arbete eller påbörjat studier.

Det här året lät sommaren vänta på sig men höll i sig desto
längre, vilket gjorde att branscherna visade goda siffror även
i augusti och september. Karlskrona exponerades i nationellt
sammanhang via olika mediekanaler vid ett antal tillfällen
under året vilket stärkte varumärket både på kort och lång
sikt. Vi noterade även i år en ökning av antalet internationella
besökare och då framför allt danskar och tyskar vilket bl a är
resultatet av ett målmedvetet samverkans-/kampanjarbete.
Antalet hotellnätter minskade med 1%, under det att campingnätterna ökade med ca 25%. Även gästhamnsnätterna,
gästnätterna i stugbyar och på vandrarhem samt resenärerna
i skärgårdstrafiken ökade. Besöksmål och handel visade goda
siffror även detta år.
TV-program som Total Torp Makeover/Stadskampen gav kommunen god publicitet. Rix FM festival och Ulf Lundell m fl artister
fyllde Stortorget under Sailfesten. Blekinge Archipelago Raid
genomfördes i vår skärgård för andra gången med ett mycket
lyckat medialt resultat.
LOKALT RESURSCENTRUM

Lokalt Resurscentrum för kvinnor i Karlskrona är ett aktivt
resurscentrum som har till syfte att bidra till jämställd tillväxt och
utveckling. Resurscentrat fungerar som en plattform för utvecklingsarbete och en mötesplats för kvinnor. Målgrupp är kvinnor
i Karlskrona kommun i olika åldrar, positioner, företagare och
etnisk tillhörighet.
I verksamheten har det under 2004-2005 drivits ett större
projekt, Nätverk Aspö, för att främja kvinnors företagande inom
ett geografiskt område i Karlskrona skärgård. Några andra
projekt som genomfördes var Internationella kvinnodagen,
vilken arrangerades för sjunde året i rad, och projektet Nätet,
som är en plattform för olika möten, seminarier, konferenser m m.
LANdSBYGDSUTVECKLING

Under 2005 har sex nya projekt inom området Landsbygdsutveckling startats upp. Fyra av dessa är Karlskrona kommun
projektägare för, nämligen Landsbygdsturism med GPS, Besök
Utlängan, Bredband med fiber på Ytterön/Ö Hästholmen och
Aktivitetscentrum på Aspö. I september arrangerades en brödmässa på Marinmuseum tillsammans med kulturförvaltningen
och museet.
ARBETSMARKNADSENHETEN

För hundratals människor i Karlskrona har arbetsmarknadsenhetens verksamhet betytt en vändpunkt i livet. Där ny självkänsla
skapas och i många fall också ett riktigt jobb.
Arbetsmarknadsenheten har under 2005 haft tre huvudsakliga verksamhetsområden, Bubbetorps Gård, Vägvisaren och
sedan september 2004 Karlskrona kommuns flyktingintroduktion. Under året har också EU Mål 3-projektet ”Centrum för
Validering” varit igång och avslutats.
På Bubbetorps gård arbetar, praktiserar, studerar, arbetstränar eller deltar i rehabiliteringsaktiviteter drygt 100-talet
personer på uppdrag av arbetsförmedlingen, försäkringskassan
och kommunens socialförvaltning. Utöver arbetsträning och rehabiliteringsåtgärder bedrivs också en omfattande verksamhet
för nya svenskar.
Vägvisaren medverkar till kompetensutveckling för ungdomar
18-24 år. I dag finns även program för deltagare i åldern 25
år och uppåt, Aktivitetsgarantin.

FLYKTINGINTRODUKTION

För flyktingintroduktionen blev mottagandet under det gångna
året 96 personer. Uppdraget är att ta emot 100 flyktingar per
år. Under 2005 deltog totalt 339 personer i introduktionen.
Målet för verksamheten är att individen ska bli självförsörjande så fort som möjligt. För att uppnå detta mål har 2005 på
många sätt präglats av försök att anpassa och utveckla verksamheten utifrån en mer arbetsmarknadsinriktad introduktion.
Projekt Sirius avslutades i januari 2005. Det har arbetat med
flyktingar som står mycket långt från arbetsmarknaden. Av
de 20 personer som deltog i hela projektet har 13 deltagare
(65%) fått arbete eller startat eget.
En uppföljning har gjorts av de 87 flyktingar som togs emot
2002. Av dessa var 52 i åldern 18–65 år. Om man räknar
bort långtidssjuka, föräldralediga, utflyttade m fl återstår 31
personer. Av dessa 31 har 19 personer fått arbete, vilket
motsvarar 61%.
TELECOMCITY

Idag är varumärket TelecomCity starkare än det någonsin varit.
Under 2005 har företagen i nätverket gemensamt skapat ca
300 nya jobb.
Under året har TelecomCity haft en central roll som utvecklingscentrum i Vodafone group, där relationerna mellan de små
produktbolagen och Vodafone har byggts upp. I detta projekt
uppnåddes hög engagemangsgrad (75%).
TelecomCity har under 2005 arbetat aktivt med att skapa
förutsättningar för att arbeta regionalt i länet och utanför länet
med olika samarbetspartners och i olika projekt som ska gagna
den lokala tillväxten. Under året besöktes TelecomCity av flera
nationella och internationella delegationer. TelecomCity har
arbetat för att upprätthålla och förstärka relationerna med
andra nätverk i världen, t ex Telecom Valley, San Diego
Telecom Council, Technopolis, IMA (Israel) och CEHCS (Chile).
Antalet artiklar om TelecomCity har överträffat målet på
100 artiklar. En av 2005 års höjdpunkter var ett mittuppslag i
Computer Sweden i ett temanummer med fokus på TelecomCity.
Informationsverksamhet

Karlskrona kommun är en stor koncern med olika verksamheter
som samsas under samma varumärke. Under 2005 har en
informationspolicy tagits fram och den grafiska profilen uppdaterats. Det är två verktyg som hjälper oss att stärka bilden
av Karlskrona som en kommun med stor öppenhet och professionella medarbetare.
För att marknadsföra kommunen mot bland annat näringslivet
har tidningen Utsikt producerats. Den visar på alla de möjligheter Karlskrona kan erbjuda företag och privatpersoner som vill
etablera sig här. Utvecklingen av kommunens hemsida fortsätter. Den har haft drygt 1,1 miljoner besökare under året.
Bredbandsutbyggnaden tog rejäl fart under året och i dag
har 98 procent av invånarna och 99 procent av företagen
möjlighet att ansluta sig.
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”Prio ett” är ett privat-offentligt samverkansprojekt som drivs av
Karlskrona kommun, Affärsverken AB och Radius AB. I projektet
provas ny teknik för att öka tryggheten och minska sårbarheten
i samhället vid ett strömavbrott. Krisinformationsarbetet har de
senaste åren blivit en allt viktigare del av informationsenhetens
verksamhet. Under 2005 krävdes relativt stora informationsinsatser vid tre tillfällen: flodvågskatastrofen, stormen Gudrun och
en skolresa där en elev försvann.

Hur det digitala dokumentflödet ska tas om hand kommer att bli
en stor arbetsuppgift under de kommande åren. Det ska även
komma en helt ny lag om hantering av allmänna handlingar.

Infrastruktur och kommunikationer

Under året har kommunledningsförvaltningen varit engagerad
i elektrifieringen av Blekinge Kustbana. Ett av resultaten
från interregprojektet SEBTrans-Link är att riksväg 30 ändrat
beteckning till riksväg 27 och samtidigt förlängts till Karlskrona
och Göteborg. Inom ramen för SEBTrans-Link har en förstudie
gjorts avseende upprustningen av kust till kustbanan Emmaboda
– Karlskrona. Inom ramen för SEBTrans-Link har kommunen fått
EU-bidrag till upprustning av järnvägen till hamnen på Verkö.
Under 2005 har Blekingetrafiken upphandlat både buss- och
närtrafik. Den nya trafiken kommer att träda i kraft under 2006.
Vänortskontakter

Under året tecknades vänortsavtal med Liepaja distrikt i Lettland. Liepaja distrikt är landskommunen runt staden Liepaja. I
samband med undertecknandet av vänortsavtalet, som skedde i
Lettland, tecknades också ett samarbetsavtal. Under året ingicks
också förnyade samarbetsprogram med vänorterna Gdynia i
Polen och Klaipeda i Litauen.

It-enheten

I juni 2005 hade Karlskrona kommuns samtliga servrar och
datorer migrerats till en enhetlig Microsoft-plattform. Tack
vare bra styrning från inhyrd konsult samt hårt arbete från ITenhetens anställda gick migreringsarbetet bra, vilket bevisas av
de positiva reaktioner som framkommit efteråt. Miljön har blivit
mer stabil då samtliga användare har samma programvaror.
Under hösten påbörjades en organisationsutveckling som
kommer att pågå under hela år 2006, där samtliga anställda
är med i processen som kommer att innebära fokus på: Struktur
– ”ordning och reda”, kunden i centrum och trygga och intresserade medarbetare.
Kanslienheten

Castor som diarieföringssystem är nu infört i hela kommunkoncernen. Nästa steg är att införa ärendehanteringsfunktionen.
Detta är ett led i att skapa en ”motor” för effektiv ärendehantering i kommunkoncernen. Intentionen är att på sikt skapa
en 24-timmars myndighet där medborgarna via Internet ska
erbjudas möjlighet till ”självbetjäning”, d v s kunna följa upp sitt
ärende och ha en dialog med ansvarig handläggare.
Målet är att införa funktionen ärendehantering i hela kommunkoncernen.
Ekonomienheten

Jämställdhetsplanen

Kommunledningsförvaltningens jämställdhetsplan bygger på
jämställdhetslagen och tas fram i samverkan med berörda fackliga organisationer. Jämställdhetsplanen utgår från kommunens
gemensamma jämställdhetsprogram. I planen ska sambandet
mellan mål och åtgärder framgå, och planen ska innehålla
konkreta aktiviteter. 3R-metoden tillämpas som ett led i att få
bättre jämställdhetsperspektiv i verksamheten.
Bland aktuella tillväxtprojekt har Vodafone Arena Rosenholm
belysts ur 3R-perspektiv. Analysen visar på vikten av att
jämställdhetsperspektivet även fortsättningsvis finns med i det
fortsatta utvecklingsarbetet inom idrott och hälsa.

Ekonomiskt utfall
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen visade totalt ett
positivt resultat med 3,6 Mkr. Basbudgeten och projektbudgeten
hade positiva avvikelser om 0,4 respektive 1,7 Mkr, samtidigt
som den politiska organisationen visade plus med 0,4 Mkr och
kollektivtrafiken m m med 1,1 Mkr.

Personalhälsovård

Kommunstyrelsen

Kommunhälsan fungerar i arbetsmiljöarbetet konsultativt,
stödjande och kunskapsförmedlande med särskild inriktning
på att förebygga och undanröja hälsorisker i arbetet och på
arbetsplatser. I dagsläget är yrkesinriktad rehabilitering en
prioriterad uppgift. Under året har 73 personer deltagit i rehabiliterings-/aktiveringsgrupper med olika inriktningar beroende
på sjukskrivningsorsak.

Resultaträkning Mkr
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

Kommunarkiv

Kommunarkivets huvuduppgift är att se till att Karlskronas kommunala historia blir tillgänglig för olika typer av användare.
Detta sker genom upprättande av arkivinventarium (arkivförteckningar) och förvaltningshistoriker som är tillgängliga via
Internet. För att få ut budskapet är det mycket viktigt att arkivets
hemsida håller hög klass.
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Det gångna året har inneburit en fortsatt satsning på kompetensutbildning för ekonomienhetens personal. Den omfattade en
5- respektive en 10-poängs högskoleutbildning för ekonomiassistenter respektive ekonomer.

2005
104,0
-259,9
-155,9
159,5
3,6

2004
73,3
-228,1
-154,8
156,4
1,6

2003
68,6
-220,2
-151,6
154,7
3,1

Investeringsutfall
2,2
(därutöver: Arena Rosenholm 88,0

3,4
64,0)

1,9

239
235

232
229

Antal anställda
Antal årsarbetare
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Ansvarsområde
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet
för barn mellan 1 och 5 år, förskoleklass, grundskola och
skolbarnsomsorg för barn och ungdom mellan 6 och 16 år.
Dessutom ingår det samlade ansvaret för all särskoleverksamhet
i kommunen. Verksamhetsansvaret är fördelat på 13 rektorsområden (inklusive särskola) samt stödfunktioner såsom resursskola
(elever i behov av särskilt stöd), resurscentrum (del i elevhälsan), Säljö barnkoloniverksamhet etc. Vidare bidragsfinansieras
fyra friskolor och 10 kooperativa enheter med förskola m m
samt två verksamheter inom förskoleverksamheten som drivs av
fristående entreprenörer. På barn- och ungdomskontoret sker
övergripande kvalitets-, utvecklings- och planeringsarbete samt
administrativt arbete. Sex administrativa centra finns för lokal
administration.

sig rädda och oroliga i skolan. Pojkar och flickor har i stort
samma uppfattning. Fler än åtta av tio elever är nöjda med
utvecklingssamtalen och många (72 %) tycker att möjligheterna
till extra stöd är bra.

Årets händelser

Seniorer i skolan

Förskolor

Inom förskoleverksamheten arbetar personalen med att på
olika sätt stimulera barns utveckling. Avsikten är att resultaten
av pågående kvalitetsförbättrande insatser ska sammanfattas i
kvalitetsredovisningen för 2005.
En enkätundersökning riktad till föräldrar med barn i förskolan har genomförts. Resultaten visade att föräldrarnas bild av
förskolan generellt är mycket positiv. Grovt sammanfattat gav
föräldrarna bilden av en förskola där barnen är trygga och har
roligt i en verksamhet som utformas efter deras behov. Genom
den duktiga personalen har de tillgång till en lärande miljö som
ger variation och utmaningar. Föräldrarna blir väl bemötta och
den mat som serveras till barnen är näringsriktig och vällagad.
En synpunkt som återkom var att barngrupperna är för stora. I
genomsnitt är antalet barn i grupperna 17,4 barn.

Utemiljö

En inventering av grundskolornas utemiljöer har gjorts för att
få en bild av hur skolgårdar används i pedagogisk verksamhet
och hur utemiljön påverkar och ger möjlighet till upplevelser.
Generellt kan sägas att personalen fokuserar på utemiljöns
betydelse i den planerade pedagogiska verksamheten.
Elevenkäterna visar att en viktig utgångspunkt är känslan av
samhörighet och trygghet på den egna skolan.

Seniorer i skolan är ett samarbete med Litorina folkhögskola
som syftar till att ge barn och ungdomar möjlighet till möten
med fler vuxna. Idag deltar ca 80 seniorer på ideell basis i
förskolor, skolor och fritidshem.
Gemensamma insatser som syftar till ökad motivation

Sommarskola har 2005 arrangerats för elever i grundskolans
avgångsklasser samt gymnasiet. För elever i grundskolan har
denna stödverksamhet även utvecklats till ”supportskola”, som
vänder sig till elever i år 8 och 9. Verksamheten har erbjudits
några eftermiddagar i veckan samt under loven. Sommar- och
supportskolan har bidragit till en förbättrad måluppfyllelse vad
gäller andelen elever med behörighet till gymnasieskola.
Det s k skrivarlägret för elever från år 4-6 har fortsatt. Sommaren 2005 deltog ett 20-tal elever i lägret förlagt till Säljö.

Grundskolor

Åtgärder för måluppfyllelse inom NO och matematik

Utöver vad som nämns nedan pågår i grundskolorna många
utvecklingsprocesser som ryms inom begreppen hälsofrämjande
skola och fysisk aktivitet. Stor vikt läggs också på värdegrundsarbetet där angreppssätten är, och ska vara, varierande.

Tydliga satsningar för förbättrad måluppfyllelse inom NO och
matematik har igångsatts. Drygt 50 verksamma pedagoger har
påbörjat sin utbildning till matematikambassadörer i ett samarbete med högskolan i Blekinge. Ambassadörerna som har
erfarenheter från förskola till år 9 ska fungera som inspiratörer i
sina respektive arbetslag.
För att stödja den vardagliga undervisningen finns även
Naturskola med ambulerande naturpedagog samt skolutvecklingsmaterialet Naturvetenskap och Teknik för Alla.

Särskolor

Under det gångna året arbetade förvaltningen fram en policy
för att ge elever, som är inskrivna i särskolan, möjlighet att få
sin utbildning och det stöd de behöver i den skola som ligger
närmast hemmet.
Attitydundersökning

Under 2005 genomfördes en attitydundersökning bland elever
i år 9 och deras föräldrar. Undersökningen visar generellt att
föräldrarnas attityd till skolan är mer positiv än vid tidigare undersökningar. En viktig förutsättning är därvid ett väl utvecklat
samarbete mellan skolan och hemmen. Det föräldrarna mest vill
påverka är det egna barnets möjlighet att få extra stöd. Detta
och att kunna välja skola är också de områden som föräldrarna
upplever sig ha störst möjlighet att påverka.
Bilden av skolan så som eleverna ser den är sammantaget
ganska ljus men också komplex och i vissa fall svårtolkad och
med en del oroande inslag. En stor andel av eleverna tycker att
det känns meningsfullt att gå till skolan och att kraven är lagom
högt ställda. Till detta kommer att nästan hälften av eleverna
alltid eller oftast upplever stress, och att en liten andel känner
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JämBar

IT-satsningar

JämBar är ett projekt som genomförs 2005-2006 och som
syftar till att utveckla jämställdhetsarbetet i förskoleverksamhet,
skola och skolbarnsomsorg. Inom projektet utbildas 27
jämställdhetspiloter i roller, mönster och utmaningar inom
genuspedagogik.

Vid årsskiftet var samtliga enheter utom dagbarnvårdarlokalerna uppkopplade i kommunens nät. Härigenom har huvuddelen
av de anställda ett användarkonto och därmed också åtkomst
till e-post och intranät.
Under året slutfördes införandet av FTB, vilket innebär att alla
fakturor konteras och attesteras direkt via datorn. Arbetet med
införande av kostprogrammet ”Matilda” har fortgått under året.
Skolportalsprojektet är avslutat och har övergått i skarp drift
med utrullning till Rödebyskolan i december 2005. Resterande
skolor ansluts under år 2006. För att den pedagogiska
personalen på bästa sätt ska använda skolportalen som ett
hjälpmedel i undervisningen pågår ECDL-utbildning för alla
pedagoger.
Som ett led i att använda skolportalen som bas för olika
typer av applikationer har under hösten startats projekt för bl.a
individuella utvecklingsplaner och omdömesdatabas. Antalet
användare av web-tjänsten för anmälan till förskola har ökat
under 2005.

Elevhälsa

En ”Handlingsplan för elevhälsan” har antagits. Ett länge efterfrågat stöd har tillförts verksamheterna 2005 genom nyanställning av 10 specialpedagoger som verkar inom förskolorna i
de olika rektorsområdena för att bland annat utöka samarbetet
med föräldrarna och med externa samarbetspartners som BVC.
I två samverkansområden har socialpedagoger anställts som
förstärkning till skolornas ordinarie kompetens. Inom skolhälsovården har utvecklats en arbetsmodell för stöd till elever med
överviktsproblematik. Antalet elever per skolsköterska (heltid) är
i genomsnitt 482.
Språket

Ett samprojekt med gymnasieförvaltningen startade läsåret
05/06 med syftet att utveckla och anpassa undervisningen i de
moderna språken. Bakgrunden är det alltjämt vikande antalet
elever som söker språkkurser på gymnasiet och det relativt stora
antalet elever som hoppar av språkkurserna.
All förskolepersonal har år 2005 deltagit i kompetensprogram kallat ”Den nya förskolan med kvalitet i fokus”.
Barn- och ungdomsförvaltningens Utvecklingscentrum
övergick under året till en kommunövergripande organisation,
Karlskrona Kompetens Centrum.
Personal

Inom personalfunktionen har frågor som rör personalförsörjning
och rekrytering varit framträdande.  Inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), som lärarstudenterna har i
sin utbildning, har vi tagit emot 100 studenter i praktik.
Stora insatser har gjorts för att kartlägga och inventera sjukfrånvaron i förvaltningen. Under 2005 har förvaltningen sänkt
sina sjuktal jämfört med 2004. I november 2005 infördes nya
rutiner i kommunen för kontakter med dem som är sjukskrivna.
Redan dag 3 och dag 8 vid nyanmäld sjukfrånvaro ska kontakt
med arbetsledare etableras för att underlätta en tidig tillbakagång till arbetsplatsen.
Som exempel på olika åtgärder förvaltningen initierat i
syfte att sänka sjukfrånvaron kan nämnas kurser i massage,
pausgympa, friskvårdsvecka, inventering av arbetsbelastning
i kök och städ, ergonomiutbildning, utbildning för skolsköterskor, rehabiliteringskurs för långtidssjukskrivna pedagoger,
framtagning av ny rehabiliteringsrutin samt speciallösningar för
enskilda medarbetare.

Volymutveckling

Den kommunala grundskolan år f – 9 har 2005 minskat med
141 elever medan friskolornas elevtal har ökat med 79 elever.
Den totala nettominskningen är 62 elever.
Förskolan har utökats med ca 400 000 timmar under 2005.
Detta har inneburit en ökning med ca 140 barn. Snittiden per
barn har fortsatt att öka med närmare 1 timme per barn vilket
också bidragit till den ökade timvolymen. (Fritidshemsbarnens
snittider har också ökat något)
Under 2005 öppnades två nya förskolor, Rosenborg och
Tullen. Spandelstorps förskola (nu omdöpt till Sagolundens
förskola) återgick till att vara en förskola med fem avdelningar
i samband med att Spandelstorpskolan fick tillbyggda lokaler.
Andra mindre utökningar har gjorts inom befintliga verksamheter runt om i kommunen.

Ekonomiskt utfall
Bokslutet för 2005 visar en positiv budgetavvikelse om + 1,7
Mkr eller motsvarande 0,2%.
Investeringar för totalt 7,6 Mkr har genomförts under året.
Medlen har huvudsakligen använts för inköp av utrustning och
inventarier till förskolor och grundskolor. Ett 40-tal investeringsprojekt inom storköken har genomförts för totalt 1,1 Mkr.

Ledarskolan

Totalt 24 anställda från kommunens förvaltningar, varav 12
från barn- och ungdomsförvaltningen, deltog i utbildning för
blivande ledare i kommunen under tiden mars-november 2005.
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BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Framtiden
Kvalitetsarbetet har utvecklats mycket positivt de senaste åren.
Kvalitetshjulet börjar med mål som är förankrade i arbetslagen
och slutar med utvärdering och förbättring, också det närmast
barnen. Arbetet fungerar i flertalet verksamheter men kommer
att ge ökad måluppfyllelse under 2006. Skolverkets inspektion
kommer att ge värdefull information för fortsatt utvärdering och
målarbete.
Kommunikationen med elever och föräldrar kommer att
stärkas med ökat fokus på individuella utvecklingsplaner (IUP),
genom skolportalen och genom konkretisering av målen i
verksamheten som gör dem lättare att kommunicera.
Förskoleutbyggnaden fortsätter och förutsättningarna för att
ligga i fas med etableringen av nya bostadsområden ökar med
bättre ingångar i planeringsprocessen.
Skolutvecklingsprojektet inom Trossö/Vämö samverkansområde påbörjas under 2006 och löper under 2006-2008. Det
innebär att Rosenfeldtskolan moderniseras, att Vämöskolan
omvandlas till en f-9-skola samt att Ehrensvärdska gymnasiet
ger plats för samlokalisering av grundskola.
Karlskronas förskolebarn och elever får ökade möjligheter till
idrott genom idrottsprofil, prova på-verksamhet och skola på
Vodafone Arena Rosenholm.
Statsbidraget för personalutökning i förskolan bidrar till en
fortsatt kvalitetsförbättring.
Behovet av investeringar i förskolor och kök samt investeringar för handikappanpassning ökar kraftigt och för med sig
ökande hyreskostnader som kan påverka kvaliteten i verksamheten negativt.  
Antalet anställda per chef kommer att minska från ca 48 till
ca 43 genom att fyra rektorer nyanställs.

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Barn- och ungdomsnämnden
Resultaträkning Mkr
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

2005

2004

2003

113,3
-905,2
-791,9
793,6
1,7

113,7
-866,2
-752,5
752,6
0,1

104,4
-815,8
-711,4
718,0
6,6

7,6

6,3

7,8

1 953
1 830

1 916
1 793

1 892
1 764

2005

2004

2003

5 195

5 034

4 928

424

466

539

7 965

7 612

6 443

5,25

5,21

5,5

Antal elever i förskoleklass
D:o, friskola
Antal elever i grundskola åk 1-9
D:o, friskola
Antal elever i särskola
Totalt antal elever 6-16 år

581
56
5 725
729
158
7 249

548
55
5 899
651
160
7 313

539
53
6 134
573
158
7 457

Antal asylsökande elever
Antal skolskjutsbarn
Öppen förskola, antal enheter

50
2 000
5

57
2 000
5

62
2 000
5

Investeringsutfall
Antal anställda
Antal årsarbetare
Verksamhetsmått

Verksamhetsmått
Antal inskrivna barn i förskola
och skolbarnsomsorg
Antal inskrivna barn
i familjedaghem
Totalt antal omsorgstimmar
(i tusental timmar)
Antal barn i barnomsorg
/heltidstjänst

Nettokostnad/barn 1-5 år i förskola
30 tim/vecka exklusive lokaler (i kr)
45 490
Nettokostnad/barn 6-12 år
i skolbarnsomsorg 13 tim/vecka
exkl lokaler (i kr)
12 627

51 429

53 262

13 628

12 079

Nettokostnad/barn i familjedaghem:
- 30 tim/vecka (i kr)
52 463
- 13 tim/vecka (i kr)
22 084

53 451
24 704

46 437
19 994

Bruttokostnad per elev (i kr) exkl lokaler:
- undervisning
33 837
- läromedel
2 139
- elevvård
1 114
- övrigt
693
- särskolan, totalt
169 395

32 728
2 273
1 039
616
162 051

31 312
2 222
886
634
157 542
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Ansvarsområde

Målsättningar i skolplanen

Utbildningsnämnden svarar för de frivilliga skolformerna
gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och uppdragsutbildning samt kommunens tryckeri (Psilander Grafiska) och länets
AV-central.

Årets händelser
År 2005 har till stor del präglats av arbetet med att stärka
och tydliggöra ledningsorganisationens ansvar. Nya rutiner
för uppföljning av verksamhet och ekonomi har införts. Vi har
bättre kunnat följa upp och styra de verksamhetsförändringar
som varit nödvändiga.
Utbildningsnämnden fick under 2005 ett budgettillskott om
8 miljoner kronor. Det höjda kommunbidraget var avsett att
användas både till att hantera obalanser och till att utveckla
verksamheten. Tillskottet innebar att elevvården förstärktes,
att gymnasieskolornas rationaliseringskrav mildrades och att
kompetensutvecklingsmedlen utökades.
Både gymnasieskolan och vuxenutbildningen genomgår
en strukturförändring för att bättre passa samhällets och
elevernas efterfrågan. Den förändrade bilden har inneburit ett
ändrat program-/kursutbud inom både gymnasieskolan och
vuxenutbildningen. En konsekvens av detta är ett förändrat
personalbehov både i numerär och till kompetens.
Under 2005 startades utvecklingsråd kopplade till varje
program/inriktning. I utvecklingsråden finns elever, personal,
näringsliv och bransch representerade. Avsikten är att stärka
samverkan skola – näringsliv. I samband med detta infördes en
förändrad kontaktpolitikerverksamhet med syftet att en god bild
av skolverksamheten underlättar beslutsfattandet i nämnden.
Samtidigt förstärker möten mellan politiker och personal/elever
i verksamheten den demokratiska processen.
En lärlingsutbildning startade hösten 2005 i samverkan med
ett antal lokala företag.
Idrottsledarprogrammet, inom ramen för Sport College,
lockade ett stort antal sökande och två klasser togs in.
Projekt skolportalen startades i samverkan med barn- och
ungdomsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, Microsoft
och HP, och några enheter deltog i utformandet av portalen.
Skolorna har vidareutvecklat sina internationella kontakter
genom elevutbyte med Sydafrika och Baltijsk. Mycket av det
internationella arbetet finansieras av externa medel.
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•95% av elevernas förstahandsval ska tillgodoses
- vi nådde 85% (2004 – 88%).
• 80% av eleverna fullföljer sin utbildning inom 4 år
- vi nådde 78% (2004 – 76%).
• Eleverna ska ha ett genomsnittligt medelbetyg på minst 14,5
- vi nådde 14,3 (2004 - 14,0).
En kvalitets- och kostnadsjämförelse inom gymnasieskolorna
i KKKHV-kommunerna genomfördes under året och resultatet
redovisas våren 2006.
Vuxenutbildningen har under året haft stora svårigheter,
bl a beroende på att kursutbudet inte stämt överens med
efterfrågan. Verksamheten fick sommaren 2005 ett reducerat
statsbidrag och en större återbetalning av statsbidrag 2004 än
beräknat. Vuxenutbildningens kursutbud måste förändras och
bli mycket mer flexibelt och ”kundanpassat”.

Ekonomiskt utfall
Det ekonomiska utfallet för år 2005 blev en negativ avvikelse
från budgeten med – 0,3 Mkr. Det förekommer dels en negativ
avvikelse på vuxenutbildningen, dels en positiv avvikelse på
gymnasieskolan (ersättningarna till andra huvudmän).
Investeringar

Investeringar för totalt 4,4 Mkr har genomförts. Medlen har
i huvudsak använts för inköp av utrustning och inventarier till
gymnasieskolorna. Under året har bland annat en timmerbil
anskaffats för 0,8 Mkr, ny utrustning till köken för 0,4 Mkr,
utrustning till frisörutbildningen 0,2 Mkr och utrustning till IT för
0,8 Mkr.

Framtiden
Projektet skolportalen sjösätts under våren och alla enheter ska
vara igång före sommaren. Portalen är ett mycket viktigt verktyg
i dialogen elev – lärare och lärare – föräldrar. Den ger skolan
och läraren helt nya förutsättningar att utveckla undervisningen.
Lärcenter etableras under året i varje gymnasiekvarter där
eleverna ges stöd och handledning. Detta blir ett komplement
till den vanliga undervisningen.
En ny gymnasieverksamhet kommer att byggas upp i
Rosenholm och komplettera den redan befintliga verksamheten.
Ambitionen är att skapa en bärkraftig självbärande enhet på
cirka 550 elever.
Ett förslag till ny ledningsorganisation ska vara klar till augusti
2006.
Individuella programmet kommer hösten 2006 att erbjuda
heltidsstudier för elever som så önskar. En modell för PRIV-organisation ska vara klar inför höstterminen.
Årets kompetensutvecklingsinsatser kommer till stor del att
fokuseras på gymnasiereformen 2007 och fortsatt arbetslagsutveckling.
Vuxenutbildningen kommer under året att arbeta med ändrat
utbud och ökad konkurrensutsättning för att skapa en flexibel
organisation som snabbt kan ställa om efter de studerandes
behov.
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Utbildningsnämnden
Resultaträkning Mkr
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

2005

2004

2003

71,7
-273,8
-202,1
201,8
-0,3

73,4
-272,5
-199,1
185,5
-13,6

71,5
-264,1
-192,6
181,9
-10,7

Investeringsutfall

4,4

4,4

4,0

Antal anställda
Antal årsarbetare

398
381

398
380

389
375

Gymnasieskolan

2005

2004

2003

Antal elever (genomsnitt av vår och höst)
- därav från andra kommuner
Antal program
Bruttokostnad per elev (tkr) i egna skolor
- därav undervisning
- därav läroböcker
- därav lokaler inkl lokalvård
Bruttokostnad per elev (tkr)
hos annan huvudman
Antal lärare (heltidstjänster)
per 100 elever
Verksamhetens nettokostnad (kr) per inv

2 327
336
19
81
32
1
25

2 403
341
17
79
32
1
24

2 437
333
16
78
32
1
22

94

97

102

7,9
2 308

7,8
2 355

7,7
2 380

121
216
337

114
152
266

114
80
194

14,3
(14,5)

14,0
(14,0)

14,1
(14,0)

73%
78%
(80%)

68%
76%
(80%)

72%
77%
(80%)

2005

2004

2003

510778
86%
14%

416819
86%
14%

326122
84%
16%

4,1

4,8

6,6

43
21
1
5
186

48
25
2
6
160

65
34
1
8
159

2005

2004

2003

43 414
75
15

*
*
24

41 190
58
31

Verksamhetsmått

Elever från Karlskrona kommun
som studerar på gymnasieskolor
hos andra huvudmän (genomsn vår/höst)
- kommuner och landsting
- fristående skolor
- totalt (medeltal vt/ht)
Studieresultat (elever vid Karlskrona
kommuns gymnasieskolor):
Genomsnittlig betygspoäng
(Enligt skolplanen)
Andel nybörjare som fullföljde
utbildningen inom 4 år
D:o exklusive IV
(Enligt skolplanen)

Vuxenutbildning (exkl SFI)
Producerade verksamhetspoäng
- andel gymnasie
- andel grundvux
Antal lärare (heltidstjänster)
per 100 heltidsstuderande
Bruttokostnad per verksamhetspoäng
- därav undervisning
- därav läroböcker
- därav lokaler inkl lokalvård
Nettokostnad per invånare (kr)

Svenska för invandrare (SFI)
Producerade undervisningstimmar
Bruttokostnad per undervisningstimma
Nettokostnad per invånare (kr)
*  =  uppgift saknas
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Ansvarsområde

Allmänkulturavdelningen/konsthall

Kulturnämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek, konsthall
och konstinköp, världsarvsfrågor, stöd till kulturföreningar, kultur
i skolan och Kulturskola samt för Konserthusteaterns och Sparresalens drift och verksamhet.
Genom ett stabilt basutbud ska kommunens invånare
erbjudas teater, musik och bildkonst. Till största delen sker arrangemangen i samarbete med föreningslivet. Genom särskilda
satsningar på kulturarrangemang sommartid har stadens
attraktivitet och profil stärkts.
Under året har kulturnämnden antagit nya mål för verksamheten och specifika verksamhetsmål för mandatperioden.
Kulturutbudet i Karlskrona kommun har under året breddats
med utökat besöksantal och fler bokningar.
Året inleddes med tre möten med kulturfokus, ”Inbjudan
Kulturfrågor 2005” från ordförande Birgitta Törnqvist: ”Konst”
med Fredrik von Platen som moderator, ”Teater” med Urban
Sylwan som moderator samt ”Musik” med Ingemar Lönnbom
som moderator.
Tio s k Sommarsamtal hölls i barockträdgården på Blekinge
museum 27 juni - 15 juli. Moderator var även i år Maja
Frankel.
Brödmässan 16 – 17 september var initierat av en privatperson genom ett s k medborgarförslag.

I allmänkulturens verksamhet ingår bland annat handläggning
av bidrag till studieförbund, föreningar, länsmuseum, Marinens
musikkår, stipendiater och kulturpristagare. All skolmusik och
teater för kommunens samtliga barn 3 – 16 år administreras
via enheten. Vidare sammanställs och utsänds kommunens
informationsblad om kulturutbudet en gång per månad.
Konsthallen har under året haft utställningsverksamhet
samt övrig verksamhet som familjeföreställningar, konserter,
föredrag, skapande verkstad samt uthyrning till föreningar och
företag.
Verksamheten på allmänkulturenheten hade under 2005 fokus
på Båtsmanskasernens tioårsjubileum som utställningslokal. En
rad arrangemang anordnades i samband med detta och mest
energi lades på sommarens utställning och konstprojekt SAFE.
Ett antal föreställningar för främst barn arrangerades i
enhetens regi.
Inför sommaren 2005 kunde stora och små, ideella och
kommersiella,  kulturarrangörer/utövare ansöka om bidrag ur
särskilt avsatta s k ”Öppna sinnet”-pengar (0,5 Mkr).

Årets händelser
Kulturnämnden har under 2005 genomfört en rad åtgärder
för att bredda och tillgängliggöra kulturutbudet. Nämndens
generella nyckeltal visar inga större avvikelser med undantag
av svagt sjunkande utlån på bibliotek. Trenden är generell för
hela landet. Antalet besökare på konsthallen har under året
närmast fördubblats.
Biblioteken

Folkbiblioteken har som sin generella uppgift att utan avgift tillhandahålla böcker och annan media för information, kunskap,
bildning, förströelse och upplevelse. Utöver basuppdraget bedrivs kompletterande verksamhet med bland annat utställningar
och program.
Karlskrona kommun har tolv bibliotek omfattande tio filialbibliotek, ett huvudbibliotek samt Läsesällskapets bibliotek. Under
året har ett stort arbete lagts ner på förarbetet av en biblioteksplan. I arbetet har samtliga medarbetare deltagit. I konsekvens
med den nya biblioteksorganisationen har vissa arbetsuppgifter
centraliserats för ökad kostnadspress. Biblioteksplanen avses
lämnas för politisk beredning och antagande under 2006.

Kulturskolan

Kulturskolans huvuduppgift är att tillvarata barns och ungdomars behov av skapande genom att erbjuda verksamhet inom
områdena musik, dans, bild, teater och film. Och genom att
fortlöpande redovisa elevernas färdigheter i form av föreställningar och konserter.
Kulturskolans budget är i balans, om än med en smärre
negativ avvikelse som kan härledas till det orimliga intäktskravet. Intäktskravet, som årligen räknas upp, gör att kulturskolans
budget kontinuerligt urholkas.
Kulturskolan har haft ovanligt stor programverksamhet under
året och särskilt kan nämnas att den första UKM-festivalen i
Karlskrona genomfördes i april och blev en fantastisk succé.
Den 20-22 maj genomfördes en nationell slagverksfestival
i samarbete med Marinens musikkår, Musik i Blekinge och
Karlskrona jazzklubb.
Redan hösten 2004 bestämdes att kulturskolan skulle genomföra ett arrangemang med anledning av 200-årsminnet av
H C Andersen. Efter en lång startsträcka nådde slutprodukten
”Anderjöns” scenen på Konserthusteatern i slutet av oktober.
Kulturlokaler

Enheten för kulturlokaler omfattar drift och uthyrning av Konserthusteatern och Sparresalen. Antalet arrangemang i Konserthusteatern har ökat kraftigt, och vår- och höstsäsongerna har varit i
stort sett fullbokade.
Världsarvet – Örlogsstaden Karlskrona

Världsarvsarbetet drivs i huvudsak inom en särskild samverkansgrupp med företrädare för Marinmuseum, Blekinge museum,
Länsstyrelsen, Karlskrona kommun, Statens fastighetsverk,
Karlskronavarvet, Försvarsmakten och Fortifikationsverket.
Under året har stort arbete lagts ned på en gemensam verksamhetsplan.

Ekonomiskt utfall
Avvikelsen från budget 2005 har varit obetydlig, - 0,2 Mkr.
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KULTURNÄMNDEN
Kulturnämnden
Resultaträkning Mkr

2005

2004

2003

Investeringsutfall

1,5

0,6

0,3

Antal anställda
Antal årsarbetare

74
65

76
67

75
65

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

9,1
-57,3
-48,2
48,0
-0,2

7,6
-55,0
-47,4
47,3
-0,1

8,5
-54,7
-46,2
45,9
-0,3

Verksamhetsmått

Bibliotek

Antal utlån totalt
- varav utlån stadsbibliotek
- varav utlån filialer
Antal utlån/invånare
Bruttokostnad/utlån
Nettokostnad/utlån
Antal öppettim/v stadsbibl vux
Antal öppettim/v barnavd
Antal öppettim/v filialer*
Bruttokostnad/öppettimma
Nettokostnad/öppettimma

Kulturskola

Antal elever
Antal elever/lärare
Kostnadstäckningsgrad

Båtsmanskasernen

Antal utställningar
Antal öppettim/vecka
Antal skolföreställningar musik/teater

2005

2004

2003

507 108
268 563
238 545
8,26
44
37

522 306
272 313
249 993
8,54
41
35

514 816
270 210
244 606
8,46
44
37

51
36
151
1 813
1 526

51
36
167
1 640
1 376

51
34
167
1 735
1 454

2005

2004

2003

1 289
68,5
18,5 %

1 172
72
16,4 %

1 205
73
17,9 %

2005

2004

2003

15
30
219

17
30
286

14
30
240

* = filialerna har även öppet 75 timmar per vecka för skolornas elever och personal
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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Årets händelser

Ekonomiskt utfall

För många idrotter/aktiva/föreningar har tillkomsten av
Vodafone Arena Rosenholm redan blivit ett lyft. Verksamheter
utvecklas till gagn för både motionärer och elitsatsande
idrottsutövare.
Kommunen har under året utöver Vodafone Arena Rosenholm
även fått tillskott på anläggningssidan med:
- en ny omklädnadsbyggnad vid Nättraby idrottsplats
- ett ridhus till i Lyckeby (2,3 Mkr)
- renovering och nya stolar i idrottshallen (drygt en Mkr)
- träningsvägg för militären i Karlskrona simhall
Stipendier har tilldelats aktiva: Carin Klar (FK Chapman) och
Jacob Holst (Kajakklubben Eskimå). Stipendier till ledare har
tilldelats: Bo Olsson (Aspö Skytteförening), Inge Lindholm (FK
Chapman) och Ellinor Altenius (Torhamns GoIF). Hillerödspriset
tilldelades Carolina Klüft.
Ett kartprojekt, hur hitta till anläggningarna, på hemsidan har
påbörjats 2005.
En enkät har genomförts angående vuxna kommuninvånares
fritid vilken har visat på god trivsel med fritiden i Karlskrona.
Folkhälsorådet har tagit fram och genomför två projekt, ett för
åk 4 för att öka den fysiska aktiviteten och ett för åk 5 i form av
en antirökkampanj. Karlskronaklassikern har genomförts som
stimulans för ökat motionerande. 24 personer mottog plaketten
2005, en ökning med sju jämfört med 2004.
Fyra fritidsgårdar har haft öppet 3-7 kvällar och 3-5 eftermiddagar i veckan.
Nattvandringar i centrum iscensattes med hjälp av föreningslivet under maj – september 2005. Bidraget till deltagande
föreningar administrerades av fritidsgårdsenheten.  
Tillskott beviljades till föreningsbidrag med en miljon kr i
samband med att nya bidragsnormer börjat tillämpas vilket
varmt välkomnades av föreningslivet. Många föreningar har
fått hjälp med bidragsansökningar som resulterat i pengar till
föreningarna. Nya bidragsnormer infördes 2005 för bidrag till
föreningar.

Det ekonomiska utfallet av årets verksamhet blev en smärre
positiv budgetavvikelse, + 0,4 Mkr.

Större förändringar
i verksamhet och organisation
Vodafone Arena Rosenholm har tagits i bruk. Det var den
absolut största händelsen för föreningslivet, idrotten och hälsan
i Karlskrona.
Nytt måldokument har tagits fram av nämnden att gälla för
2006 och framåt.
Ett segt och långdraget arbete har pågått hela året med
att hitta lämpliga lokaler för fritidsgårdsverksamhet i Lyckebyområdet. Arbetet avslutades med en enkät till ungdomar i
upptagningsområdet angående placering av en ny fritidsgård
vilken ledde till att denna kommer att placeras vid sporthallen i
Vedeby.
En föreningsgårdsutredning genomfördes där ansvarsfrågor
m m klargjordes. Avtal kommer att tecknas med föreningar
framöver enligt förslag.
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Framtiden
Behovet av utrymme för näridrott/motion har bearbetats under
en period. Nu gäller handling, d v s att få medel för anläggandet av näridrottsplatser i några tättbefolkade områden.
Idrotter som ej kommit med till Rosenholm har i flera fall
behov av förbättring av lokaler och anläggningar. Många
anläggningar har tärts av tidens tand och behöver upprustas.
En eventuell flytt av fotboll från V Mark medför att en översyn
och sanering av dåliga byggnader på V Mark bör ske.
Kampsporterna liksom flera motorsporter redovisar behov av
anläggningar där de kan utvecklas.
Av Östersjöhallen, som lämnades av tennisen, finns ett stort
behov. Ombyggnaden av hallen kommer att kunna lösa flera
akuta behov av idrottslokaler, samtidigt som hallen fortfarande
är en resurs för evenemang.
Handikappanpassning av anläggningar är ett kostsamt
arbete vilket bör ske med varsamhet och efter behov. En
förstärkning av ekonomin för detta behövs.
Idrottspolitiskt program påbörjas under 2006 vilket kan leda
till ökad förankring av idrotten i kommunen och därmed ökad
aktivitet vilket bl a främjar folkhälsan.
Stöd till föreningslivet för utvecklingsåtgärder behövs
kontinuerligt. Handslaget finns centralt för idrottslig utveckling.
Beslut om detta gäller till 2007. Vad som sker därefter är oklart.
Föreningarna söker mycket stöd för ansökningar om bidrag
till anläggningar och verksamhet, vilket förvaltningen hjälper
till med, och detta tenderar att öka. En tjänst inom området
som även kan biträda med annat utvecklingsarbete är av stort
behov.
Föreningslivets behov av utbildningsinsatser kan behöva stöd.
Utbildningar på hemmaplan anordnas inom Sport College
men alla utbildningar kan ej tillgodoses lokalt och medför hämmande kostnader. Ett speciellt bidrag för utbildning av ledare
bör införas för att stödja föreningarna.
Projektarbete kopplat till fritidsgårdarna – kvalitetshöjning –
är av stort behov. Det är viktigt att behålla ungdomarna i deras
närmiljö genom att erbjuda verksamhet av god kvalitet. Tankar
för framtiden är att profilera någon eller några fritidsgårdar.
Vi måste tänka om beträffande Valborg och skolavslutningsarrangemang samt vidareutveckla sommarverksamheten.
Folkhälsofrågorna har en central ställning för samhället.
Hälsa ger högre tillväxt genom högre produktivitet hos
arbetskraften, fler produktiva år, bättre inlärningsförmåga,
ökad kreativitet och bättre möjligheter att klara förändringar.
Hälsa som en viktig ekonomisk tillväxtfaktor bör därför enligt
folkhälsoinstitutet få en mer central plats i samhällsplaneringen.
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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsnämnden

Resultaträkning Mkr

2005

2004

2003

Kostnadstäckningsgrad i %

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

10,5
-60,5
-50,0
50,4
0,4

10,9
-59,0
-48,1
48,3
0,2

11,7
-58,7
-47,0
47,0
0

Investeringsutfall

0,2

0,4

0,2

Sunnahallen
Idrottsplatser
Idrottshallar
Bowlinghallen
Ishallen
Rödebyanläggningen
Karlskrona simhall/varmbadhus
Samlingslokaler

Antal anställda
Antal årsarbetare

29
26

26
24

32
29

Verksamhetsmått

Föreningsstöd

2005

2004

2003

Antal föreningar med bidrag
163
Föreningsmedlemmar 7-20 år 12 231
- varav andel flickor
44 %
Föreningsmedlemmar övriga
24 532
- varav andel flickor
46 %
Deltagartillfällen i föreningar 201 703
- varav andel flickor

170
11 273
40 %
23 126

165
11 273

401 425
41 %

385 259

23 126

Fritidsgårdsverksamhet

2005

2004

2003

5
7
18
72
10
21
35
20

14
7
19
69
11
22
37
26

13
7
18
78
11
20
36
26

2005

2004

2003

Antal sålda gårdskort
971
Kommunala fritidsgårdar, antal
4*
Föreningsdrivna fritidsgårdar, antal
9

1 073
5
15

1 245
6
14

Besöksfrekvens, antal

2005

2004

2003

Karlskrona simhall
Varmbadhuset
Uthyrningar konferens
Rödebybadet (ute/inne)

73 700
18 300
288
20 069

77 750
20 800
366
20 374

75 500
22 700

* = en vilande

Årsredovisning 2005 Karlskrona kommun

20 563

SOCIALNÄMNDEN

SOCIALNÄMNDEN

Ansvarsområde
Socialförvaltningen ger råd, stöd och insatser till barn, ungdomar och familjer och till personer med missbruksproblem samt
beslutar om socialbidrag. Nämnden ansvarar också för budgetoch skuldsanering och konsumentrådgivning samt beslutar i
ärenden enligt Alkohollagen som t ex serveringstillstånd.

Årets händelser
I januari 2005 drabbades kommunen liksom övriga södra
Sverige av stormen Gudrun. Kommunen blev inblandad
på olika sätt och så även socialförvaltningen, framför allt
ekonomisektionen och Posum-gruppen. Med facit i hand var
kommunens och vår beredskap god och vi kunde hjälpa kommunens invånare på ett tillfredsställande sätt.
Posum-gruppen har varit engagerad vid ett flertal olika
händelser under året. Socialförvaltningens fältgrupp har det
operativa ansvaret och har som tidigare utfört arbetet med gott
resultat.
Under våren 2005 startade det sedan länge emotsedda
samarbetsprojektet på ungdomsmottagningen. En viktig
förebyggande insats som vi förväntar ska ge ett gott resultat i
framtiden.
Länsstyrelsen har under året genomfört HVB-tillsyn av
socialförvaltningens verksamhet Roslunden och Karlskrona
behandlingshem. Rapporten visar att våra behandlingshem
håller mycket hög kvalité och väl uppfyller alla krav enligt
socialtjänstlagen och riktlinjer från socialstyrelsen.  
Karlskrona kommun har under många år satsat på förebyggande insatser. Med en fortsatt satsning på förebyggande
åtgärder kommer vi med stor sannolikhet i framtiden att kunna
redovisa ett fortsatt minskat behov av placeringar av barn
och ungdomar i familjehem och på institutioner. Den lyckade
satsningen som påbörjades 2004 för utsatta ungdomar i
Kungsmarken har fortsatt och blev från och med den 1 januari
2006 permanent.
Vi kan konstatera att socialtjänstens verksamheter har efterfrågats i stor utsträckning. Antalet frivilliga insatser till familje- och
ungdomssektionen och alkohol- och drogsektionen har ökat
sedan föregående år. Glädjande nog har anmälningarna om
barn som far illa minskat kraftigt under året. Vi har inte behövt
använda tvångsvård, LVU och LVM, i samma utsträckning som
tidigare år. Mer frivillighet och mindre tvångsingripande är en
positiv trend som talar för att tidiga insatser och förebyggande
satsningar lönar sig.
Jämfört med föregående år har behovet av tidiga och
frivilliga insatser ökat vilket är väl förenligt med förvaltningens
strategi. Vi vet att tidiga och frivilliga insatser leder till ett bättre
och billigare resultat.
I slutet av 2004 gjordes flera nya placeringar i familjehem
och på externa institutioner. Placeringarna har pågått under
större delen av 2005 vilket har medfört ökade behandlingstider
med 28 % i förhållande till föregående år. Detta har fört med
sig att budgeten överskridits med ca 2 Mkr för dessa verksamheter, vilket motsvarar 1 årsplats för barn/ungdom och 1,67
årsplatser för vuxna. Fler ungdomar med narkotikamissbruk
har under året placerats på externa institutioner vilket krävt
längre vårdtider. På alkohol- och drogsektionen ser vi en fortsatt
minskning av placeringar externt.
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Antalet anmälningar avseende barn och ungdomar som har
begått brott eller omhändertagits berusade har ökat något
sedan föregående år. Värt att notera är att ökningen förklaras
av att flickorna mer än fördubblat sin andel av anmälningarna
till fältgruppen. Pojkarna har alltså minskat sin andel något
under året.
Under 2005 har 42 ungdomar varit inskrivna på Ungbo
vilket är en dubblering i förhållande till året dessförinnan då 21
ungdomar var inskrivna.
På alkohol- och drogsektionen har våra behandlingsinsatser
utökats under året. Kvinnogrupp har startats inom öppenvården
med gott resultat. Energimassage har tillkommit som insats
på alkohol- och narkotikamottagningen. Karlskrona behandlingshem har fortsatt att bredda sitt verksamhetsinnehåll för att
kunna erbjuda ett så individanpassat behandlingsprogram som
möjligt.
Under hösten 2005 omorganiserades ekonomisektionen och
en ny grupp bildades, JobbIntro. Bakgrunden till satsningen är
att vi under flera år sett en ökad andel unga (under 25 år) med
behov av ekonomiskt bistånd. Målet med JobbIntro är att ingen
under 25 år passivt ska uppbära socialbidrag.
Den fortsatt höga arbetslösheten är en bidragande orsak
till att kostnaderna för socialbidrag har utvecklats negativt
under 2005. I förhållande till 2004 har den genomsnittliga
månadskostnaden för ekonomiskt bistånd ökat med 1,3% och
genomsnittligt antal hushåll ökat med 2%.
Arbetslösheten i Karlskrona har dock utvecklats positivt under
2005. Andelen registrerat arbetslösa har sjunkit i kommunen
under året. Emellertid har personer som är aktuella inom
socialtjänsten endast i mindre utsträckning fått del av denna
mer positiva utveckling på arbetsmarknaden. Socialtjänstens
klienter får i allt mindre utsträckning del av samhällets resurser
i form av arbetsmarknadsåtgärder och rehabiliteringsåtgärder.
Det är därför synnerligen viktigt att kommunen möter de behov
som finns hos de mest utsatta individerna.
Vid årsskiftet 2005/06 upphörde det treåriga projektet
Resurshuset. Projektet har koncentrerat sin verksamhet till
utredningar av arbetsförmågan hos personer som varit aktuella
för ekonomiskt bistånd under lång tid och som av socialsekreterarna uppfattats ha en oklar arbetsförmåga. Under projekttiden
initierade Resurshuset 81 ansökningar till försäkringskassan
om sjukersättning. Handläggningstiderna har varit långa men
socialförvaltningen har fått löfte om att beslut i merparten av
kvarstående ärenden kommer att fattas i början av 2006.
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SOCIALNÄMNDEN
Socialnämnden

Ekonomiskt utfall
Årsbokslutet för socialnämndens verksamheter visar ett negativt
resultat med 5,0 Mkr, varav 2,0 Mkr avser individ- och familjeomsorg och 3,0 Mkr avser socialbidrag.
Det negativa resultat för individ- och familjeomsorg beror till
stor del på ökat antal placeringar av ungdomar som medfört
28% högre behandlingstid än 2004. Trots att kostnaderna
för placering av vuxna har minskat under året så överskrids
budgeten med ca 1 Mkr vilket motsvarar 1,67 årsplatser.
Kostnaderna för utbetalning av ekonomiskt bistånd har ökat
2005 i förhållande till de två tidigare åren. Jämfört med 2004
har det genomsnittliga antalet hushåll med socialbidrag ökat
med 2% och genomsnittlig månadskostnad med 1,3%. Visserligen har andelen registrerade arbetslösa i kommunen minskat,
men personer som är aktuella inom socialtjänsten har i mindre
utsträckning fått ta del av denna positiva utveckling.
Personal

Socialförvaltningen hade den 30 november 147 månadsanställda, vilket innebär fyra färre medarbetare än vid
föregående årsskifte. Orsaken är dels att vissa tjänster inte har
återbesatts vid permanent sjukersättning och pensionering,
dels att förvaltningen fick i uppdrag att göra en administrativ
besparing på 1,0 tjänst.

Framtiden
Behovet av förvaltningens insatser för såväl socialbidrag som
åtgärder för barn och ungdomar samt vuxna missbrukare har
varit stort under 2005. Nämnden vidtar löpande åtgärder för
att möta de ökande behoven och ämnar fortsätta förändra och
utveckla verksamheten så att den på bästa sätt motsvarar de
behov som finns i kommunen.
Under året planeras att tillsammans med handikapp- och
äldreförvaltningen öppna ett gruppboende för personer med
dubbeldiagnos.
Utredning pågår för att tillsammans med föreningsverksamhet
ge möjlighet för hemlösa att få eget boende. Här utgår vi ifrån
lyckade satsningar på området i Malmöregionen.
Vidare finns planer på att tillsammans med landstinget
förbättra situationen inom missbruksområdet genom att gemensamt förstärka avgiftnings- och utredningsmöjligheter.
Ett utvecklingsarbete pågår för att hitta hemmaplanslösningar
för gruppen unga missbrukare för att undvika långa och
kostnadskrävande externa placeringar.
Den stora satsningen på insatser för unga i behov av
ekonomiskt bistånd kommer att utvecklas vidare under året. För
att nå bästa möjliga resultat är det avgörande att kommunen
gemensamt kraftsamlar för att åstadkomma meningsfullt arbete
och utbildning.  
Socialförvaltningen kommer att fortsätta att särskilt uppmärksamma situationen på Ronnebygatan. Tillsammans med polis
och föreningsliv fortsätter vi de framgångsrika nattvandringarna.  

Resultaträkning Mkr

2005

2004

2003

16,1
-141,8
-125,7
120,7
-5,0

24,3
-148,6
-124,3
117,1
-7,2

29,8
-146,2
-116,4
118,8
2,4

Investeringsutfall

0,3

0,3

0,2

Antal anställda
Antal årsarbetare

147
143

151
148

153
150

2005

2004

2003

111

120

106

66
19
34

69
17
39

57
19
30

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

Verksamhetsmått

Individ- och familjeomsorg
Antal barn/unga med kontaktfamilj/person
Antal placerade barn:
- i familjehem
- på institution (externt)
- på institution (internt)
Antal vårddygn:
- i familjehem
- på institution (externt)
- på institution (internt)
Kostnad per vårddygn (kr):
- i familjehem
- på institution (externt)
- på institution (internt)

19 220 17 517 16 551
3 414 1 960 2 341
1 943 2 349 1 697

570
2 495
2 333

539
3 083
1 920

507
2 364
2 603

institutionsplacerade
- på institution (externt)
- på institution (internt)

36
43

44
48

70
28

Antal vårddygn:
- på institution (externt)
- på institution (internt)

3 635
3 990

4 723
4 178

7 024
2 757

Kostnad per vårddygn (kr):
- på institution (externt)
- på institution (internt)

1 428
1 180

1 446
981

1 218
1 283

Socialbidrag

2005

2004

2003

507

498

485

1 383
560

1 529
685

1 442
607

Antal vuxna missbrukare

Antal hushåll med socialbidrag (i snitt)
Antal personer med socialbidrag:
- vuxna
- barn under 18 år
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HANDIKAPPNÄMNDEN

HANDIKAPPNÄMNDEN

Ansvarsområde

blir detta ohållbart, varför handikappnämnden i sin budget för
2006 beslutat göra en unik satsning på gruppen ungdomar
och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Insatserna för
ungdomsgruppen kommer att ske tillsammans med gymnasieskolan.
Fyra lägenheter i kv Adlersten färdigställdes för funktionshindrade personer med personlig assistans. Lägenheterna har hög
fysisk tillgänglighet och har även kompletterats med individuell
bostadsanpassning. Personerna flyttade in i mitten av juni.
I enlighet med handikappförvaltningens boendeplan har en
gruppbostad på Annebo, om sex lägenheter, för ungdomar
med utvecklingsstörning, tagits i bruk under november/december. I samma fastighet färdigställs också tre servicebostäder för
funktionshindrade.
I början av året fick förvaltningen akut etablera ett boende
för tre ungdomar med svåra autistiska funktionshinder i Spandelstorpsområdet.  
Under 2005 har handikappnämnden fattat beslut om en
ombyggnad av Ringöhemmet, som innebär att samtliga 20 lägenheter blir fullvärdiga framöver. Byggstart i september 2006.
Handikappnämnden beslutade under året även att
genomföra förslag och intentioner i en framtagen utredning
om den dagliga verksamheten. Med anledning därav håller
en genomförandeplan på att färdigställas och kommer att vara
klar i början av 2006.
Handikappnämnden har tilldelats statliga s k Milton-pengar
för att användas till att förstärka insatserna för psykiskt funktionshindrades boendestöd och sysselsättning. Totalt fick handikappnämnden tillsammans med landstinget för Karlskronas del
2,7 Mkr för åren 2005 och 2006.
Handikappnämnden har under 2005, ofrivilligt och frivilligt,
deltagit i den för närvarande pågående processen bland rikets
kommuner om överflyttning av ärenden mellan kommunerna
enligt Socialtjänstlagen 16 kap 1 §. Sölvesborgs och Värnamo
kommuner begärde att få var sitt ärende överflyttat till Karlskrona. Karlskrona begärde i sin tur få ett ärende överflyttat till
Kristianstads kommun.  
Tillgänglighetsarbetet är en stor och viktig del av handikappsekreterarens arbetsuppgifter. Under året har tillgänglighetsarbetet bl a omfattat anpassning av befintliga hållplatser
samt inventering av kommunalt ägda idrottsplatser, badplatser
och campingplatser. Tillgänglighet till kommunens webbsida
och olika informationsbroschyrer har också ingått i arbetet.  
Arbetet med att stimulera till att starta kooperativ verksamhet
har lett till att en grupp på åtta personer inom psykiatrins sysselsättningsverksamhet beslutat sig för att gå samman och bilda
ett socialt kooperativ med namnet CooPartner. CooPartner
kommer att arbeta med serviceuppgifter såsom städ, transport,
vaktmästeri etc. Handikappnämnden fattade i december beslut
om att teckna avtal med CooPartner.    
Kultur- och fritidsverksamheten har som vanligt erbjudit
ett stort urval av aktiviteter. Teaterfestival, musikfestival och
lägerverksamhet har arrangerats under året.

Ansvar – och uppdrag

Handikappnämnden ska genom olika åtgärder och utifrån den
enskildes behov arbeta för att funktionshindrade personer kan
leva ett självständigt liv i egen bostad.
Funktionshindrade personer ska också ges möjlighet att delta
i samhällslivet och erbjudas sysselsättning och aktiviteter. När
vårdbehovet inte kan tillgodoses i den enskilda bostaden ska
särskilda boendeformer med individuell hjälp kunna erbjudas.
Handikappnämnden ska därutöver arbeta för ökad tillgänglighet och service för funktionshindrade personer samt utveckla
förebyggande verksamheter.

Årets händelser
Det gångna året har kännetecknats av ett intensivt arbete för att
kunna verkställa de ärenden, som kommer förvaltningen till del,
utifrån befintlig lagstiftning och tilldelad budgetram. Mycket
kraft har ägnats åt att finna rationella lösningar, där en för den
funktionshindrade godtagbar kvalité uppnås och där den för
nämnden ekonomiska konsekvensen inte blir ohanterlig. Detta
har krävt extra mycket nytänkande från alla!
Inom LSS-området har förvaltningen lagt mycket fokus på
att hitta lämpligt och väl avvägt boende utifrån den enskildes
behov och rätt till insats. Att hitta boendelösningar som är ekonomiskt hållbara både på kort och på lång sikt är en fråga som
kräver noggrann planering. Tid och kraft har lagts ned på att
skapa möjlighet för den enskilde att få tillgång till en ”mellanbostad” mellan den enskilda bostaden och gruppbostaden. Där
tillgång till service och trygghet är en självklarhet. En utveckling
av denna typ av bostad kommer att fortsätta under 2006.
Inom LASS (lagen om assistansersättning) har antalet inkommande ärenden, 8 – 10 per år, legat i paritet med tidigare
år. Totalt har vid årets slut 96 personer beslut om personlig
assistans till en kostnad av 25 Mkr. Förvaltningen gör bedömningen att handikappnämnden får räkna med en betydande
kostnadsutveckling framöver. År 2005 får ses som ett tillfälligt
undantag.
Insatserna kontaktperson, ledsagning och anhörigvårdare
ökade markant under åren 2004 och 2005, både när det
gäller antalet insatser och kostnaden per insats. En jämförelse
med kommunerna Kristianstad, Kalmar, Halmstad och Växjö
visade bl a att Karlskrona hade osedvanligt höga ersättningar
till kontaktpersoner (dubbelt och i vissa fall tredubbelt så höga
som jämförelsekommunernas). Jämförelsekommunerna hade
valt att följa Svenska kommunförbundets rekommendationer
beträffande ersättning. Jämförelserna visade också att Karlskrona hade dubbelt så många beslut om kontaktpersoner som
jämförelsekommunerna.
Som en följd av jämförelsernas resultat togs beslut om förändrade ersättningar som byggde på Kommunförbundets rekommendationer. Beslutet följdes av stora protester och missnöje
från kontaktpersoner, funktionshindrade, anhöriga/gode män
och brukarorganisationer, vilket lett till att beslutet omprövats i
början av år 2006.
För gruppen barn och ungdomar med neuropsykiatriska
diagnoser (NPD) har situationen blivit mer komplicerad. Fler
ungdomar har under året behövt insatser, många gånger av
akut karaktär, där föräldrarna eller föräldern inte orkar eller
klarar av sitt föräldraansvar. Hittills har förvaltningen kunnat
lösa situationen med åtgärder av tillfällig karaktär. I längden
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Ekonomiskt utfall
Vid 2005 års början hade handikappnämnden en ingående
obalans om 4,3 Mkr till följd av stora oförutsedda volymökningar inom LSS-området, som hade inträffat i slutet av 2004
och som fick helårseffekt 2005. Därtill kom att volymökningen
för de två första månaderna 2005 var väsentligt större än under motsvarande månader tidigare år. Kommunstyrelsen tillsköt
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emellertid under våren medel ur en reserv för volymökningar,
samtidigt som handikappnämnden genomförde vissa kostnadsminskande åtgärder, varigenom nämndens budget var i balans
vid halvårsskiftet 2005.
Efter långa och många diskussioner med Migrationsverket
fick handikappnämnden besked i augusti om att ersättning
för en funktionshindrad person, som var externt placerad i ett
särskilt boende, skulle utgå med totalt 3,9 Mkr för 2005. Det
medförde att handikappnämnden vid delårsbokslutet i augusti
kunde anmäla ett prognostiserat överskott för år 2005.
  Handikappnämndens slutliga ekonomiska resultat för 2005
innebar en positiv budgetavvikelse om 2,7 Mkr.

Framtiden

Förvaltningens styrning

Förvaltningens styrsystem syftar till att integrera ekonomi,
verksamhet och kvalitet. I styrsystemet är arbetet med mål i betydelsen mätbara indikatorer såsom serviceutfästelser centralt.
Serviceutfästelserna formuleras utifrån nämndens vision och
inriktning. Målen utgör tillsammans med bland annat resursfördelningen konkreta styrsignaler och prioriteringsanvisningar.
För att tydliggöra detta, upprättar förvaltningsledningen en
verksamhetsplan och respektive verksamheter sina handlingsplaner. Dessutom tecknar förvaltningschefen ett kontrakt med
respektive avdelningschef. Kontraktet avser avdelningschefens
åtagande uttryckt i dennes kvalitet samt de ekonomiska resurser
som avdelningschefen ansvarar för.
Måluppfyllelse och kvalité

Den årliga utvärderingen av handikappnämndens mål fungerar
som ett kvalitetssäkringssystem genom att nämnden får kontinuerlig kännedom om vad verksamheten åstadkommer utifrån
de beslutade målen och vad den funktionshindrade tycker om
kvalitén på verksamheten.
2005 års uppföljning och utvärdering visar på goda resultat
och uppnådda mål, i synnerhet inom områdena ”förtroende för
personalen”, ”bemötande”, ”beviljade och tillgodosedda insatser”, ”delaktighet och inflytande i den dagliga verksamheten
och sysselsättningen” samt ”utförda hälso- och sjukvårdsinsatser”.
I andra delar såsom ”kultur och fritid”, ”individuella planer”,
”ankomstsamtal” och ”individuella rehabiliterings- eller
habiliteringssamtal” ligger resultatet något under fastställda
serviceutfästelser/mål.  
I de delar av målprogrammet, som inte uppnått serviceutfästelsen, har förvaltningen upprättat en handlingsplan med
åtgärder för att målen ska uppnås till kommande år.  
Via den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) pågår
ständigt ett kvalitetsarbete för att förbättra kvalitén inom den
kommunala hälso- och sjukvården.
  
Klagomålshantering

Antalet dokumenterade synpunkter/klagomål som inkom till
förvaltningen under året var 43 st. Av dessa handlade 28 st om
synpunkter på beslut avseende förändrad ersättning till kontaktpersoner. Övriga avsåg allmänna synpunkter på verksamheten.     

LSS är en starkt styrande rättighetslagstiftning som inte lämnar
något egentligt utrymme för handikappnämnden att själv prioritera mellan denna verksamhet och annan verksamhet inom
nämndens ansvarsområde.
Kostnaderna för LSS har ökat mycket kraftigt alltsedan
lagstiftningen kom till, och inget tyder i nuläget på att denna
ökningstakt kommer att avta. Handikappnämndens kostnader
har under åren 2001 till 2005 ökat med 55 Mkr eller motsvarande 40%. Antalet insatser har för motsvarande period ökat
med 30%.
Bedömningen är att ökade resurser de närmaste åren
kommer att erfordras för samtliga tillkommande insatser som
beviljas inom ramen för LSS, med tonvikt på insatser som
personlig assistent, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig
verksamhet, ledsagarservice, kontaktperson och boende med
särskild service.
Behovet av stödinsatser för funktionshindrade barn och ungdomar har ökat markant de senaste åren och inget tyder på att
denna ökning är tillfällig. Det gäller framför allt gruppen barn
och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder (ADHD,
DAMP, Asperger, Tourette, Autism).
Det finns många anledningar till befarade fortsatt höga
kostnader inom assistansområdet. Den medicinska utvecklingen
i kombination med ett allt bättre förverkligande av lagens
intentioner medför att gruppen assistansberättigade har ökat
och även fortsättningsvis kommer att öka. Allt fler överlever
svåra sjukdomstillstånd och olycksfall, och barn överlever prematur- och förlossningsskador, en del med svåra funktionshinder
som följd. Förändringar inom den slutna sjukvården i form av
kortare behandlingstider kan medföra att behovet av assistans
ökar. Genom information har kännedomen om personlig
assistans ökat. På grund av allt mer omfattande och ur arbetsmiljösynpunkt ”tyngre” ärenden ökar den dubbla assistansen.
En översyn av Lag om assistansersättning pågår för närvarande. Ett delbetänkande har kommit under hösten 2005.
Det slutliga betänkandet angående den framtida ansvarsfrågan
förväntas under 2006.
En satsning på gruppen psykiskt sjuka missbrukare bör
komma till stånd inom det närmaste året genom etablering av
ett boende med särskilda boendeinsatser. Cirka 20 personer
har på grund av sin dubbelproblematik svårt att leva ett skäligt
liv i samhället i fråga om boende, ekonomi, socialt nätverk etc.
En annan framtida problematik är den ökade vårdtyngd
som flera gruppboenden omfattas av, främst sådana med äldre
funktionshindrade personer som ”drabbas” av ålderssjukdomar
i kombination med sitt funktionshinder. Personer under 65 år
med demens har också blivit mer vanligt.
Den under 2005 påbörjade utvecklingen av olika boendeformer ska fortsätta. I vissa boendeformer är vikten av ett
fullt utvecklat boendestöd avgörande för att insatsen ska bli
komplett.
Förvaltningen kommer framöver att ägna stor vikt vid att med
större säkerhet prognostisera det framtida behovet av insatser
för personer med olika funktionshinder.
Inom handikappförvaltningen finns en unik kompetens och
mycket stor erfarenhet. Detta tillsammans med personalens
stora passion för sitt arbete, den goda sammanhållningen och
den starka målmedvetenheten gör att det finns all anledning till
optimism inför framtiden.
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Resultaträkning Mkr

2005

2004

2003

54,5
-252,1
-197,6
200,3
2,7

50,4
-242,1
-191,7
191,1
-0,6

53,6
-234,4
-180,8
178,3
-2,5

Investeringsutfall

0,6

0,3

0,4

Antal anställda
Antal årsarbetare

502
448

498
437

501
433

2005

2004

2003

Boende för vuxna:
Antal boende 31/12
Nettokostnad per boende

131
539 580

127
526 303

117
584 865

Korttidsboende:
Antal beviljade personer
Nettokostnad per person

87
113 709

94
98 991

89
99 048

Daglig verksamhet:
Antal inskrivna personer
Nettokostnad per inskriven

130
129 140

127
128 099

117
125 663

192
29 756

186
29 461

158
30 943

8
236 832

8
234 764

7
222 901

Avlösarservice:
Antal 31/12

41

38

31

Ledsagarservice:
Antal personer 31/12

39

41

20

18

20

77

81

33
77 354

26
75 650

343

317

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått

Kontaktpersoner:
Antal 31/12
Nettokostnad per person
Familjehem:
Antal 31/12
Nettokostnad per hem

Personlig assistent:
Antal personer med pers ass enl LSS 16
Antal personer med pers ass
enl LASS
81
Korttidstillsyn skolungdom över 12 år:
Antal personer
34
Nettokostnad per person
79 422
Antal personer med beviljade
insatser enligt LSS

40

352
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Ansvarsområde

Hemtjänst m m

Nämnden ansvarar för sociala insatser till personer 65 år och
äldre enligt socialtjänstlagen och sjukvårdsinsatser vid särskilda
boenden enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Verksamheten bedrivs i form av öppna insatser (hemtjänst,
dagverksamhet, avlastning, trygghetslarm, dagcentraler,
ledsagning och korttidsvård) samt i form av särskilda boenden.

Trycket på hemtjänsten har ökat mycket kraftigt. Flera nya
hemtjänstgrupper har inrättats. En kvällspatrull har temporärt
inrättats i centrala Karlskrona i avvaktan på den utökning med
en nattpatrull som äldrenämnden beslutat om fr o m 2006.
I början av året övertog en extern entreprenör ett stort antal
hemtjänstärenden med enbart insatser av städ och tvätt i
centrala Karlskrona och Lyckebyområdet. Detta har blivit en
förbättring på så sätt att hemtjänsten kan koncentrera sig på
omvårdnad och sociala insatser i de områden där hemtjänstens
ökning varit som störst.
I samverkan med handikappförvaltningen har med stor
framgång utvecklats distribution av mat till äldre i ordinärt
boende inom ett geografiskt område.
Antalet trygghetslarm i hemmen har fortsatt att öka.
Under 2005 ökade de beviljade hemtjänsttimmarna med
totalt 41 000 timmar jämfört med 2004. Relationen mellan
redovisad kostnad och den kalkylerade personalkostnaden
för motsvarande volymökning pekar dock mot ett effektivt
resursutnyttjande. Personalkostnaden för en vårdtimme inklusive
nattpersonal uppgick till 284 kr år 2005.
Man kan konstatera att det har skett en förskjutning mellan
anhörigvård och hemtjänst under det gångna året. Den
hemtjänst som utförs i ordinärt boende har ökat med 47 000
timmar medan anhörigvården har minskat med 8 000 timmar.
Den beviljade tiden i servicehus har ökat med 2 000 timmar
under 2005 vilket tyder på en allt större vårdtyngd även i
servicehusen.  

Årets händelser
Balansering av ekonomin

Förslag till besparingsåtgärder togs fram och beslutades av
äldrenämnden under våren. Under hösten har ytterligare
besparingsåtgärder vidtagits.
Året har således i hög grad karakteriserats av hård ekonomistyrning. I början av hösten prognostiserades ett minus om ca
11,5 Mkr. Detta har dock begränsats till minus 7,7 Mkr.
Behovet av insatser har ökat

Antalet personer i åldrarna från 65 år och uppåt har preliminärt ökat med ca 50 st under 2005. Ökningen ligger huvudsakligen i åldersgruppen 65-79 år. I åldersgruppen 90-w år är
ökningen 11 st, under det att antalet personer i åldersgruppen
80-89 år minskat med 27 st. Genom att använda tidigare
framtagna nyckeltal kan ökningen av antalet äldre beräknas
motsvara en kostnadsökning i verksamheten på 1,5 – 2  Mkr.
Verksamheten får ta hand om fler mycket omvårdnadstunga,
ofta multisjuka äldre. Psykiska störningar blir vanligare.
Ytterligare ett skäl till att kostnaderna ökar är att sjukhusen
har mycket korta vårdtider och färre vårdplatser. Behovet av
äldreomsorg ökade kraftigt sista kvartalet 2005 på samma sätt
som året dessförinnan. Detta medförde återigen svårigheter att
hinna ordna lösningar för ett ökat antal äldre på sjukhusen.
Trycket på korttidsvård och hemtjänst ökade mycket kraftigt.
En snabb utbyggnad av hemtjänsten genomfördes därför.
Vårdtyngden inom både hemtjänst och särskilt boende har
ökat. Det är inte fler vårdtagare men behoven är större hos
dem som behöver hjälp. Detta visar vårdtyngdsmätningar vid
särskilt boende och beräkningar som visar att genomsnittsinsatsen för hjälptagare med hemtjänst ökat med nästan en timme
per vecka.
Ett vårdplaneringsteam med företrädare för äldreförvaltningen och primärvården startade upp under 1:a halvåret
2005 i syfte att komma till rätta med bristerna i vårdplanering
och utskrivningar. Kvalitén på vårdplaneringen har därmed
höjts.
Under året kartlade förvaltningen hur stora insatser kommunen utför i form av sjukvårdsinsatser genom delegerade
insatser och som s k egenvård i ordinärt boende. Dessa visade
sig vara mycket stora, ca 30 000 - 35 000 timmar,
motsvarande 8-10 Mkr på årsbasis. Därtill kommer insatser
inom handikappomsorgen. Äldreförvaltningens sjukvårdsinsatser är långt större än vad samverkansavtalet med landstinget
kräver. Äldrenämnden beslutade därför i mitten av året att
begära överläggning om ersättning för utförda HSL-insatser
samt säga upp avtalet.

42

Särskilt boende

Inom verksamheten Särskilt boende har omfattande förändringar genomförts eller pågår.
• Äldreboendet Vitus Elena i centrala Karlskrona startade
i februari och var ett efterlängtat tillskott till boende på
Trossö efter många års arbete att få till stånd sådant.
Boendet innehåller 40 gruppbostäder och 6 tvårumslägenheter.
• Ombyggnaden av Elineberg i Rödeby har beslutats och
påbörjats. Där råder för närvarande intagningsstopp och antalet platser har minskats. Ett omfattande arbete med att förändra
personalorganisationen har genomförts och pågår.
• Ombyggnad av äldre delen av Pantern pågår. En del byggs
därvid om till korttidsvård för Rosengårdens verksamhet som
flyttar dit våren 2006. I övrigt kommer ett antal lägenheter att
erbjudas äldre som behöver närhet till vård, service och social
gemenskap.
• Under 2005 fullföljdes avvecklingen av dubbelrum vid
Östergården.
• Totalt sett ökade antalet tillgängliga platser i särskilt boende,
efter flera intagningsstopp året innan, med ca 10 platser.
• Ombyggnaden och förändringen av servicehuset af Klint till
modernt äldreboende med bl a gruppbostäder färdigställdes i
början av året.
• Trygghetsplatser som svårt sjuka i ordinärt boende kan
erhålla med kort varsel har tillkommit vid flera äldreboenden.
Köerna till särskilt boende har varit ungefär oförändrade i
förhållande till 2004. Antalet sökande har i genomsnitt varit
44 (41) personer per månad, varav i genomsnitt 10 (9) väntat
längre än 3 månader. I slutet på året har kön ökat, eftersom
allt fler söker och har behov av särskilt boende. Totalt under
året har 247 (244) platser fördelats. Inom parentes anges
motsvarande statistik för 2004.
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Kvalitetsarbete

Under 1:a halvåret genomfördes åter den s k kvalitetsbarometern i samarbete med jämförelsekommunerna Kalmar, Kristianstad, Halmstad och Växjö. Alla vårdtagare i särskilt boende
och hemtjänst tillfrågades om upplevd kvalitet. Undersökningen
visade att vårdtagarna upplevde att kvaliteten ökat både i
hemtjänsten och i särskilda boenden. Särskilt glädjande är
att hemtjänsten som i tidigare mätningar legat på gränsen för
godkänd kvalitet nu hade nått en tydlig förbättring.
Med denna undersökning som grund har varje verksamhetsenhet kunnat ta del av omdömet på sin verksamhet och arbeta
vidare med förbättringsåtgärder.
I enlighet med äldrenämndens mål har kvalitetsutvecklingen
i verksamheten inriktats mot ankomstsamtal, arbetsplaner för
varje vårdtagare, kontaktpersoner, informationsbroschyrer,
introduktion av personal, samverkan med vårdgrannar samt
bättre dokumentation och information genom bl a omvårdnadspärmar.
Fortlöpande uppföljningar sker genom avvikelserapportering
och genom rapportering om fallolyckor, Lex Sarah-anmälningar
samt klagomål och synpunkter från vårdtagare och anhöriga.
Sammantaget har förvaltningen och äldrenämnden genom
dessa rapporteringar starkt fokus på kvalitén i verksamheten.
Under året hölls en tvådagars kvalitetsmässa, där ett stort
antal arbetslag i verksamheten redovisade sitt kvalitetsarbete för
personal, pensionärsorganisationer, politiker och allmänhet.
Verksamheten med s k fixarservice till pensionärer har
utvärderats, och äldrenämnden har beslutat att fortsätta med
denna service och därvid vidga målgruppen till alla 70 år och
äldre.
Personal

Kvaliteten på äldreomsorgen avgörs i mötet mellan vårdtagare
och personal. Förmågan att klara personalförsörjningen på ett
bra sätt måste därför vara ständigt i fokus.
Under året har en rad viktiga åtgärder och förändringar
genomförts. Resursteamen har ökat personalresurserna för att
tillgodose rekrytering och personalförsörjning i alla tre distrikten. Introduktionen har utvecklats för både vårdpersonal och
arbetsledning. Friåret har inneburit att totalt 34 anställda ersatts
med vikarier. Fast anställning snabbare för utbildad personal.
Antalet fastanställda vid förvaltningen utgör 95 % av den
totala bemanningen (år 2001 var motsvarande siffra 85 %).
Önskad sysselsättningsgrad har genomförts i hela förvaltningen
(sysselsättningsgraden har totalt ökat från 85,4 till 85,8 %
under året). Alternativa arbetstidsmodeller prövas vid ett 10-tal
enheter, bl a i form av 3-3-modellen, tvättstugeschema parad
med årsarbetstid. Åtgärder mot ohälsa och hälsobefrämjande
insatser är prioriterade.
Äldrenämnden har sökt och erhållit närmare 9 Mkr i statliga
bidrag för kompetensutveckling av vårdpersonalen. De statliga
medlen avser 3 år med början 2006. Lika mycket kommunala
medel tillskjuts i form av arbetstid.
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Ekonomiskt utfall

Framtiden

Resultatet 2005 för äldrenämnden slutade på – 7,7 Mkr.
Hemtjänsten svarade för den största negativa avvikelsen från
budget. Dess bruttokostnad blev 7,8 Mkr högre än budget, trots
att hela volymreserven om 9 Mkr under året lyftes över från
reserver till verksamheten hemtjänst.
Utfallet för särskilt boende blev däremot 1,3 Mkr bättre än
budget. Minskad sjukfrånvaro, förhandlad schemaändring för
nattbemanningen, lägre hyreskostnader samt åtgärder inom
ramen för besparingsprogrammet är främsta förklaringar.
På intäktssidan noterades en negativ avvikelse med 1,0
Mkr netto. En av anledningarna till detta var att planerade
avgiftsökningar var budgeterade från januari månad men av
olika skäl fick genomslag först i april.

Äldreomsorgen uppmärksammas allt mer i omvärlden. Skälen
är naturligtvis vikten av att säkra god kvalitet och den stora
demografiska ökningen av äldre som kommer att inträffa under
lång tid framöver.
Flera initiativ på nationell nivå är att vänta i den nationella
handlingsplan som regeringen förutskickat ska komma våren
2006. Därvid förutses beslut om:
• En ny lagstiftning för äldreomsorgen där berörda delar av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen samlas. Sannolikt
skärps kraven på kvalitet och på att biståndsbedömda behov
verkställs, exempelvis plats i särskilt boende.
• Ansvaret för hemsjukvården för äldre överförs till kommunerna i hela landet.
• Ytterligare satsning på anhörigstöd och samverkan med frivilligorganisationerna.
• Ytterligare finansiellt stöd till kommunernas äldreomsorg.
Redan genomförs med statliga bidrag kompetensutveckling
av personalen och utveckling av anhörigstödet. För att öka
standarden i vården ger staten även bidrag till s k Plus-jobb
och utbildningsvikariat.
På lokalt initiativ kommer följande frågor att prägla
äldrenämndens verksamhet framöver:
• Under 2006 utarbetas ett Framtidsprogram för äldreomsorgen i Karlskrona med vision och strategi fram till år 2020. En
parlamentarisk grupp leder arbetet. Arbetet har föregåtts av
fyra seminarier under 2004 och 2005.
• Fullmäktige har beslutat att ingen minskning av platser i
särskilda boenden ska göras. Däremot kommer förändringar
att ske bl a genom att servicehuset Fregatten ändras till
seniorboende och ersätts med nya särskilda boenden. Flera
äldreboenden behöver få en förbättrad standard eller ersättas
med nytt modernt boende. Det gäller exempelvis Mariehill,
Östergården och Mogården.
• Åtgärder för att säkerställa kvaliteten på hemtjänsten och
andra stödinsatser till ordinärt boende måste fortsätta.
• Samverkan med landstinget och eventuellt övertagande
av hemsjukvården måste få stort fokus och kommer att kräva
mycket arbete från båda parter.
• Demensvården kommer ytterligare i fokus där förändring av
boenden kan bli aktuella, utökning av dagverksamhet behöver
prövas och kompetensutvecklas.
• Kost och nutrition, bl a måltidsordningen vid särskilda boenden, kommer att bli särskilt uppmärksammat.
• Dagcentralernas verksamheter kommer att utvecklas, bl a som
arenor för frivilliginsatser och rehabiliterande verksamhet.
• Sjukfrånvaron måste sänkas och stor kraft läggas på både
förebyggande och rehabiliterande insatser.
• Anställningsvillkor, arbetstider, kompetensutveckling och
arbetsmiljö är fortsatt viktiga frågor för att långsiktigt säkra
personalförsörjningen.
• Översyn görs 2006 av lednings- och stabsorganisationen för
att bl a minska sårbarheten och stärka styrningen av förvaltningen för att klara framtidsfrågorna. Volymökningar under
senare år och ökade krav och uppdrag till ledningsorganisationen kräver en avstämning av bemanningen.
• Ekonomistyrningen kommer att ägnas stor uppmärksamhet
eftersom nuvarande treårsbudget inrymmer betydande risker
för överskridanden, främst p g a volymutveckling och vårdtyngdsökningar.
• Serviceinsatserna till de äldre såsom tvätt, mat, städ m m
kommer sannolikt att förändras med fler aktörer som avlastar
vårdpersonalen.
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Äldrenämnden
Resultaträkning Mkr
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat
Investeringsutfall
Antal anställda
Antal årsarbetare

2005

2004

2003

104,9
-666,4
-561,5
553,8
-7,7

99,5
-631,4
-531,9
528,8
-3,1

98,4
-620,9
-522,5
513,5
-9,0

7,3

3,6

4,1

1 776
1 524

1 707
1 456

1 710
1 457

2005

2004

2003

Verksamhetsmått

Hjälptagare
Alla som har hemtjänst eller
särskilt boende:
- därav 66-79 år
- därav 80-89 år
- därav 90-w år

1 879
452
973
454

1 887
451
996
440

1 772
432
857
483

645 826

669 217

659 344

2005

2004

2003

Ålderdomshem:
Antal boende 31/12
Bruttokostnad/plats
Bruttokostnad/vårddygn

49
461 277
1 264

71
333 551
914

70
346 316

Sjukhem:
Antal platser 31/12
Bruttokostnad/plats
Bruttokostnad/vårddygn

57
555 164
1 521

98
494 752
1 355

108
525 649

Korttidsboende (inkl Rosengården):
Antal platser 31/12
58
Bruttokostnad/plats
346 083
Bruttokostnad/vårddygn
948

52
372 463
1 020

62
328 597

Gruppboende nivåbedömt:
Antal platser 31/12
Bruttokostnad/plats
Bruttokostnad/vårddygn

388
448 007
1 227

369
482 074

62

62

444 922
1 219

461 499

172

256

252

Totalt antal platser/lägenheter 867

855

923

Beviljade hemtjänsttimmar

Särskilt boende

469
463 621
1 270

Gruppboende med aktivitetsinriktning:
Antal platser 31/12
62
Bruttokostnad/boende
i genomsnitt
454 824
Bruttokostnad/vårddygn
1 246
Servicelägenheter/servicehus:
Antal platser 31/12

Övrig verksamhet

2005

2004

2003

Matdistribution:
Antal portioner
Antal portioner/dag

150 800
413

145 139
398

141 118
387

11

12

12

3
22
180 279

3
21
178 251

2
14
176 042

1 088

1 023

892

762070
196880
81957

1429944
427914
134464

242
87
36

471
198
62

0,7
0,2
0,1

1
1
0,2

Dagcentraler:
Antal enheter inkl Gamlegården*
Dagverksamhet:
Antal enheter
Antal platser
Bruttokostnad per plats
Trygghetslarm:
Antal larm

Övriga köpta platser:
Utbetalt till landstinget under året
- akutklinik
1571344
- rehab
314527
- psykogeriatrik
0
Antal betalda dagar
- akutklinik
479
- rehab
133
- psykogeriatrik
0
Genomsnittlig kvarliggning
(personer per dygn)
- akutklinik
1,3
- rehab
0,4
- psykogeriatrik
0,0
* = som drivs ideellt
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Ansvarsområde

avseende kommunförsäkringen och med försäkringsbolaget
Viator för tjänstereseförsäkringen.
Flera utbildningstillfällen i bl a försäkrings- och ansvarsfrågor
har genomförts av anlitad försäkringsmäklare Willis.
Ett webbaserat kommunikations- och skaderapporteringssystem,
som tillhandahållits av försäkringsmäklaren, har provats vid två
grundskolor under 2005.
Inför försäkringsupphandlingen har det genomförs ett antal
riskbesiktningar för större anläggningar.   

Verksamheten omfattar områdena fysisk planering, bygglovs/bygganmälansärenden, tillstånds-/tillsynsärenden, miljö- och
hälsoskyddsverksamhet, bostadsanpassningsbidrag, kommunal
riskhantering, tomtkö-administration samt kommunal energirådgivning. På uppdrag av kommunledningsförvaltningen
administreras den kommunala borgenshanteringen.

Årets händelser
Planavdelning

Energirådgivning

Av följduppdragen från 2002 års översiktsplan har utarbetande
av ett stadsmiljöprogram fortsatt parallellt med en stadsanalys
som färdigställdes under 2005. Totalt finns ett 40-tal planer på
uppdragslistan som befinner sig i olika stadier från nyuppstartat
ärende till antagande. Tretton detaljplaner har antagits och två
har överklagats.
Planer för bostadsbebyggelse, i huvudsak villabebyggelse,
enligt framtaget bostadsförsörjningsprogram har haft hög
prioritet under året vilket bl a har inneburit framtagande av
detaljplaner för Verkö, Bastasjö, Ringö och Aspö. Planarbete
har även påbörjats för villatomter i Västra Gärde, Spandelstorp
och Vrängö (Nättraby) samt marklägenheter i Jämjö. Planarbete
har bedrivits för flerbostadshus på Saltö, och under året har
planering även fortlöpt för Trummenäs med fördjupning av
översiktsplan och ett antal planändringar i området parallellt
med denna. Utöver bostadsplaner har detaljplanearbete pågått
för bl a camping på Dragsö, stadsmarina vid Skeppsbrokajen
samt för Järavägen i Vedeby.
Bygglovsavdelning

Inom bygglovavdelningen hanteras lov- och anmälningsärenden
enligt plan- och bygglagen. Övriga verksamheter inom avdelningen är hantering av obligatorisk ventilationskontroll, tillstånd
för brandfarliga varor samt underhållsbesiktning av skyddsrum.
Ärendemängden har under året legat på en fortsatt hög
nivå. Bland större projekt när det gäller bostäder kan nämnas
kvarteren Stärkelsen och Sparre. I övrigt är det ytterligare
etableringar vid Slottsbackens köpcentrum och inom Arena
Rosenholm som kan omnämnas
Miljö- och HÄLSOSKYdDSavdelningen

Miljöavdelningen arbetar med myndighetsutövning gällande
framför allt miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen och
tobakslagen. Utöver detta har man även huvudansvaret för
kommunens miljöstrategiska arbete, bl a ekokommunarbete,
allergiarbete och agenda 21.
Ärendebelastningen är fortsatt hög. Framför allt en
stor andel akuta anmälningsärenden inom djurskydd och
hälsoskydd gör att det planerade tillsynsarbetet tidvis måste
prioriteras ner. Tillsynen av miljöfarlig verksamhet har under
året hållits på en miniminivå medan personal omdirigerats till
hälsoskyddsområdet. I slutet av året har ytterligare en tjänst
inom djurskydds-/lantbruksområdet inrättats för att minska
belastningen på avdelningens personal och prioritera upp det
planerade tillsynsarbetet.
Kommunal riskhantering

Under 2005 har kommunförsäkring och tjänstereseförsäkring
handlats upp. Ett treårigt avtal med möjlighet till årsvis
förlängning t o m 2010-12-31 har tecknats med Trygg Hansa
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Energirådgivningen har bedrivits med konsultmedverkan. Den
är finansierad helt med statliga medel. Föredrag har hållits för
bostadsrätts- och villaföreningar om bl a uppvärmningssystem
och energihushållning. Nuvarande femåriga statsbidragsperiod
sträcker sig fram t o m 2007.
Bostadsanpassningsbidrag

Under 2005 inkom 643 ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Av dessa ärenden togs det 614 beslut om bidrag.
Kostnaden för bostadsanpassningen var 9,3 Mkr. Under året
monterades 30 hissar och 56 automatiska dörröppnare. Medelkostnaden per ärende var ca 15 100 kronor år 2005 vilket kan
jämföras med ca 14 900 kronor år 2004.

Ekonomiskt utfall
Avvikelsen mot budgeten blev + 0,4 Mkr för nämndens egen
verksamhet. För bostadsanpassningsbidragen var avvikelsen
– 0,9 Mkr. Bostadsbidragen hanteras utanför nämndens
ramansvar.

Framtiden
Det långsiktiga planarbetet styrs av visionerna i översiktsplanen.
Särskilt fokus läggs på förtätning och funktionsomvandling i
centrala delar med bostäder, kontor, handel och service. En
revidering av kommunens översiktsplan är förestående då flera
av tidigare utpekade områden har ianspråktagits för bebyggelse. Helt nya områden kommer att bli aktuella för att möta
efterfrågan där bl a en fortsättning på Bastasjöområdet utreds
som en möjlig utbyggnadsriktning för Karlskrona tätort. Vidare
fordras nya etableringslägen för handel.
Planeringsinsatser kommer att läggas på stadsbyggnadsprojekt i centrala lägen, t ex Handelshamnen och Oljehamnen,
men också i andra utredningsområden enligt översiktsplanen
såsom Rosenholm och Västra Mark. Fördjupning av översiktsplanen för Trummenäs är inne i en slutfas och kommer att
åtföljas av flera detaljplaneprojekt. Behov av fördjupning för
Nättrabyområdet kvarstår eftersom det råder stor efterfrågan
från exploatörer och byggare. Denna fördjupning kan med
fördel upprättas i samarbete med Ronneby kommun för att
fånga upp mellankommunala intressen.
Planavdelningen får en utökad grundbemanning med två
tjänster och kan därigenom ägna mer resurser åt strategisk
översiktsplanering som rationaliserar fortsatt handläggning.
Tillskottet ger förutsättningar för att bygga upp en planlagd
markreserv och minska handläggningstider för att snabbare
komma igång med byggande.
Antalet bygglovsärenden bedöms ligga kvar på en hög
nivå som en följd av det intensifierade planarbetet. Två nya
tjänster inrättas på bygglovavdelningen för att kunna ge en
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bättre service till allmänheten genom rådgivning och snabbare
handläggning.
En fortsatt integration av miljö- och planarbetet förefaller naturlig både för översikts- och detaljplaneringen. Fördjupning av
översiktsplan för Trummenäs och Rosenholm samt detaljplaner
för Västra Mark, Verkö hamn och Saltö (Fryshuset) kan nämnas
som exempel.
Det är av största vikt att energifrågorna ges ett starkt utökat
utrymme i det kommunala arbetet och planeringen. Inriktningen
är att minska oljeberoendet inom Karlskrona kommun och delta
i regionalt samarbete inom ramen för ett energikontor. Detta
krävs för att få ta del av statliga bidrag, dels bidrag för att
ställa om energisystem med inriktning på minskning av utsläpp
av växthusgaser, dels investeringsstöd för konvertering till förnybara energikällor för uppvärmning av lokaler som används för
offentlig verksamhet.
För att uppnå dessa mål kommer en projektanställning att inrättas åren 2006/2007. Projektet leds av en politisk styrgrupp
och ansvarar för energisamverkan mellan kommunala och
andra fastigheter samt för den pågående energirådgivningen
till allmänheten.

Miljö- och byggnadsnämnden
Resultaträkning Mkr

2005

2004

2003

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

10,4
-29,4
-19,0
18,5
-0,5

8,5
-27,1
-18,6
19,3
0,7

8,4
-27,6
-19,2
18,0
-1,2

35
34

34
33

33
32

2005

2004

2003

762
670

773
674

755
644

Antal anställda
Antal årsarbetare
Verksamhetsmått

Antal bygglov
Antal bygganmälningar

MILJÖREDOVISNING 2005
återfinns i ett seperat
miljöbokslut för år 2005,
som produceras av
samhällsbyggnadsförvaltningen
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Ansvarsområde

Fastighetsavdelningen

Verksamheten omfattar förvaltning av fastigheter och mark,
gator och vägar, park-, natur- och fritidsanläggningar,
hamnverksamheter, vatten- och avloppsverksamhet, renhållningsverksamhet och civilförsvarsanläggningar. Dessutom utförs
produktionstjänster, projekteringstjänster och underhållsplanering för verksamheterna i egen regi.

Den nya organisationen startade direkt i januari, och givetvis
medförde detta inledningsvis mycket praktiska bekymmer,
men allt eftersom året gått har organisationen fungerat allt
bättre. Organisationsförändringen har också medfört att hela
avdelningen andas framtidstro.
Miljöcertifieringen är genomförd. Trots mycket blod, svett och
tårar är det övervägande positivt att vi är certifierade, dock
gäller det att hela tiden driva miljöfrågorna framåt.
Arena Rosenholm blev färdig under hösten och kan efter en
spektakulär invigning användas till allehanda idrottsändamål.
Energioptimering har påbörjats. Vi har i uppstartsfasen valt
att arbeta med en handfull objekt och lyckats åstadkomma en
påtaglig energibesparing. För övriga objekt använder vi nyckeltalsjämförelser för att komma ner till vår samlade målsättning,
att värmeenergin inte ska överstiga 150 kWh/m2/år för det
samlade fastighetsbeståndet.
Vi fortsätter att ersätta oljeeldade fastigheter med alternativ
uppvärmning enligt plan. Under 2005 installerades värmepump
på Nättraby idrottsplats och i Kättilsmåla skola.

Årets händelser
En organisationsförändring har under året genomförts inom
tekniska förvaltningen. I samband med beslutet om den nya organisationsförändringen minskades nämndens kommunbidrag
med 2 Mkr (varav 0,8 Mkr inom gata/park och 1,0 Mkr inom
fastighetsavdelningen). Inom fastighetsavdelningen har besparingen åstadkommits genom bl a effektivare lokalutnyttjande,
energioptimering, upphandling av varor och tjänster samt egen
personal till underhållsarbeten. Den nya organisationen har
börjat sätta sig och fungerar allt bättre.
Tekniska förvaltningens samtliga verksamheter har blivit
miljöcertifierade enligt ISO 14001 under 2005.

Vatten-, avlopps- och renhållningsverksamheten

Gatu- och trafikavdelningen

Toppbeläggningar har utförts för 1,9 Mkr och vinterväghållningen har kostat 7,7 Mkr.
Broisolering har bytts ut på högbroarna över Sunna kanal till
en kostnad av 4,9 Mkr.
Handikappanpassning av offentlig miljö pågår och har under
2005 utförts för 0,7 Mkr. Anpassningen kommer att fortgå
under de närmast kommande åren för att uppfylla lagkravet
att alla enkla hinder ska vara åtgärdade senast år 2010.
Handikappanpassning av busshållsplatser har utförts för 0,7
Mkr. Handikappanpassade lekplatser har byggts i Nättraby
och på Hasslö till en kostnad av 0,4 Mkr. Totalt har handikappanpassning utförts 2005 för 1,8 Mkr.
Gång- och cykelväg har anlagts längs Lyckebyvägen, delen
Östra Torp – Lösen, till en kostnad av 1,7 Mkr inklusive statsbidrag på 0,5 Mkr. Gång- och cykelväg har även byggts mellan
Skönstavik och Rosenholm och slutredovisas under 2006.
Driftbidrag till enskilda vägar har utbetalats med 2,9 Mkr.
Laxtrappa har byggts i Tving till en kostnad av 1,1 Mkr,
varav statsbidrag erhållits med 0,6 Mkr.
Under 2005 har stadsparksvandringsled etapp 1,
Wämöleden, anlagts och slutredovisas 2006.
Järnvägsspåret till Verkö har rustats upp med EU-bidag för
3,5 Mkr. Utförda arbeten avser säkerhetsanordningar och byte
av uttjänta slipers.
Stumholmens badplats har förbättrats/byggts till under året
för 0,4 Mkr och erhållit Blue Flag-klassning.
Krematorieugnen i Bubbetorp har renoverats.
Självförvaltningsavtal som gått ut under året har förnyats och
åter upprättats med samma föreningar. Nya självförvaltningsavtal har diskuterats avseende kolonilotterna på Carlandravägen och grönområde Spandelstorp men avtal har ej skrivits
då tillfrågade föreningar ej varit intresserade.
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På Kronokvarnen som är en del av världsarvet har fasaderna
och takbeläggningen totalrenoverats.
Renhållningsadministrationen övertogs fr o m 2005 av VA-/
renhållningsavdelningen från Affärsverken och totalt administreras 18 000 kunder. Affärsverken AB hämtar och behandlar allt
hushållsavfall och Ragnsells AB hämtar slam och latrin.
Karlskrona vattenverk har besiktigats och analyserats med
tanke på vår framtida vattenförsörjning och totalt behöver det
underhållas och moderniseras för 70 Mkr för att bl a anpassas
till vattenförsörjningen via Johannishusåsen. Dessa arbeten
är inledda 2005 då vi har byggt om första filtret, installerat
nytt övervakningssystem, avvecklat slamavvattningen så att
slammet numera pumpas till Koholmen och startat inmätning
av vattenverket och utvändiga ledningar och kablar eftersom vi
saknar relationsritningar.
I Johannishusåsen har vi färdigställt 17 st uttagsbrunnar,
anlagt provisoriska infiltrationsdammar, startat kapacitetstester
av uttagsbrunnarna och utvärderar infiltrationsdammarna.
Resultatet så här långt är positivt.
Försöken i Johannishusåsen och ombyggnaden av vattenverket fortsätter 2006.
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Projekteringsverksamhet

Framtiden

Bostadsförsörjningsprojektet genererade under 2005 ökad
aktivitet i frågor rörande teknik och ekonomi i samband med
framtagande av detaljplaner.

Fastighetsavdelningen inför det nya hyressystemet, som bl a
ger möjlighet till att budgetera objekten efter hur kostnaderna
förväntas uppstå. Det bör skapa större trovärdighet hos
hyresgästerna. Det kommer också att medge en betydligt bättre
uppföljning. Man kommer vidare att pröva ett system inom
det planerade underhållet, där hyresgästen får avsevärt större
påverkansmöjlighet än tidigare vad det gäller det invändiga
underhållet.
Energioptimeringen kommer att fortgå och utvecklas. Målsättningen är att minska konsumtionen av eldningsolja och el.
Felanmälan/kundtjänst kommer att utvecklas tillsammans med
övriga avdelningar inom tekniska förvaltningen. Upphandling
av varor och tjänster kommer också att förfinas.
Arbetsmiljöfrågorna kommer ständigt att vara i fokus liksom
systematiskt brandskyddsarbete, miljöledningssystem, internkontroll, framtagande av objektsstyrda skötselplaner etc etc.
Renhållningsverksamhetens målsättning inför 2006 är att
källsorteringen fortsättningsvis ska öka.
För projekteringsverksamheten ökar antalet uppdrag, främst
med anledning av bostadsförsörjningsprojektet, och personalförstärkning blir nödvändig under 2006.
Mark- och exploateringsavdelningen fortsätter att utveckla
bostadsområden och exploatera dessa. Kommunen har behov
av att utveckla nya områden för verksamheter och framför
allt av att säkerställa markreserv för fortsatt utveckling av
kommunen.

Mark- och exploateringsverksamhet

Avdelningen har medverkat i framtagandet av nya bostadsområden inom kommunen och i de fall det berört enskilda
markägare har erforderliga exploateringsavtal träffats. Vidare
har avdelningen arbetat med att olika verksamheter utvecklats
eller etablerats i kommunen. Områden där exploatering påbörjats 2005 är bl a Norra Backe, Johannesberg, Sandramarken
(Hasslö) och Binga.

Ekonomiskt utfall
Årets resultat för tekniska nämndens verksamheter uppgår till +
1,7 Mkr. Budgeterat resultat totalt för 2005 var enligt beslutade
direktiv – 1,1 Mkr. Verkligt utfall för 2005 blev + 0,6 Mkr,
alltså en förbättring jämfört med budget med 1,7 Mkr. De
viktigaste skälen till resultatförbättringen är ökade intäkter på
hamnverksamheten och lägre kostnader för mark och exploatering samt projektering.

Måluppfyllelse
Nämndens och förvaltningens övergripande mål har varit att
bedriva verksamheterna inom de ekonomiska ramar som ställts
till förfogande. Verksamheternas mål har varit underordnade
den ekonomiska målsättningen. Målsättningen att uppfylla vissa
verksamheters underhållsplaner har inte kunnat uppnås fullt ut.
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TEKNISKA NÄMNDEN
Tekniska nämnden
Resultaträkning Mkr

2005

2004

2003

600,2
-678,4
-78,2
78,8
0,6

538,6
-623,3
-84,7
82,3
-2,4

535,9
-609,5
-73,6
74,6
1,0

Investeringsutfall

77,0

82,6

95,1

Antal anställda
Antal årsarbetare

287
279

280
272

283
276

Fastighetsförvaltning (1000 kvm)
Total lokalyta
- därav kommunägda
- därav förhyrda
Outhyrda lokaler
Andel outhyrda i % av total lokalyta
Bokfört värde (Mkr)

2005
480
347
133
6
1,2
854

2004
456
328
128
6
1,3
865

2003
460
329
131
6
1,3
871

Gator och vägar
Drift och underhåll (kr per inv),
exkl enskilda vägar och belysning
Gatubelysning (kr/ljuspunkt)
Intäkter parkeringshus (tkr)

2005

2004

2003

301
596
1 510

275
574
1 023

204
665
867

2005
167
26

2004
155
19

2003
140
13

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

Verksamhetsmått

Park/natur
Parkmark, drift och underhåll (kr/inv)
Lekplatser, drift och underhåll (kr/inv)

Vatten och avlopp
2005
2004
2003
Kostnader i kronor per kbm inkl moms
för hushåll med förbrukn 200 kbm/år
36,25
35,00 32,50
Konsumtionsavgifter i tkr
110 323 105 742 99 849
Anläggningsavgifter i tkr
2 671
7 444 5 456
Debiterad vattenmängd (tusental kbm)
3 789
3 958 3 962
Producerat vatten (tusental kbm)
5 132
4 335 4 674
Renat avloppsvatten (tusental kbm)
6 255
7 642 6 694
Antal nya abonnemang fördelade på:
- enfamiljshus
- flerfamiljshus
- sommarhus
- övriga
- taxeändringar

284
172
7
69
22
14

248
188
6
24
24
6

226
134
0
3
35
54

Renhållning
Abonnemangsfördelning:
- villor, osorterat
- villor, sorterat
- villor, hemkompost
- fritidshus, osorterat
- fritidshus, sorterat
- fritidshus, hemkompost
- flerfamilj, osorterat
- flerfamilj, brännbart
- flerfamilj, komposterbart

726
7 514
5 075
485
1 140
580
707
1 214
968

Slamtömning:
- septitank < 4 kbm
- septitank < 7 kbm
- sluten tank < 4 kbm
- sluten tank < 5 kbm
- sluten tank < 6 kbm
- sluten tank < 7 kbm
- sluten tank < 10 kbm

3 445
9
160
5
15
5
1

Latrintömning:
- åretrunttömning
- sommartömning
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31
417

2004

2003
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Kommunala bolag och kommunalförbund
AB Karlskrona Moderbolag
Ändamål

Bolaget ska äga och förvalta aktier i de företag som ingår i aktiebolagskoncernen enligt fullmäktiges bestämmande. Bolaget
ägs till 100% av Karlskrona kommun.
AB Karlskrona Moderbolag

Mkr
Omsättning
Resultat efter finansnetto
Balanslikviditet i %
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

2005
1,9
-14,7
48
61
255
419

2004
1,8
-14,7
52
64
271
424

2003
1,7
-15,1
72
62
276,9
446

2002
1,5
-13,9
25
59
249,8
421,7

Affärsverken Karlskrona AB
Ändamål

Bolaget ska bedriva inköp, produktion och distribution av
energi inom områdena el, fjärrvärme, fjärrkyla och gas, driva
kommunikationsnät och IT-tjänster kopplade till den bransch företaget är verksam inom, insamla och omhänderta hushålls- och
industriavfall, utöva trafikservice, äga och förvalta fastigheter
med flera anläggningar för Affärsverksrörelsens behov samt
äga och förvalta andelar och aktier med anknytning till bolagets verksamhet.
Bolaget ägs till 100 % av AB Karlskrona Moderbolag.
Affärsverken Karlskrona AB äger 100 % av aktierna i Affärsverken Energi AB och 100 % av aktierna i Sydost Energi AB.
Sydost Energi AB är ett vilande bolag.
Viktiga händelser

Koncernen Affärsverken omsatte under året 420 Mkr vilket är
en ökning med 4,2% jämfört med 2004. Årets resultat uppgår
till 36,8 Mkr.
Moderbolagets, Affärsverken Karlskrona AB, verksamhet
under året per verksamhetsgren:
Elnät
Utbyggnaden av 20 kV:s kabelslingor från Annebo har fortsatt.
Samförläggning sker i stor utsträckning med fjärrvärmen och
stadsnätet.
Bolaget erhöll beslut från Energimarknadsinspektionen om
oskäliga nättariffer för 2003. Bolaget har beviljats ny koncession för området.
Värme
I avvaktan på beslut kring ny produktionsenhet har utbyggnaden av kulvertnätet legat på en mycket låg nivå. Ett separat
beslut kring utbyggnaden av fjärrvärme till Hästö har tagits
under året och arbetet startade under hösten.
Bolaget anordnade i december en informationsdag för
ägarens representanter i kommunfullmäktige kring projektet
Kraftvärme Karlskrona. Ärendet ska nu förberedas av ägaren
och ett inriktningsbeslut förväntas under våren 2006.
Under 2005 har den biobränslebaserade delen av produktionen uppgått till 81 % (85 %).

Renhållning
Inledningen av den nya perioden för entreprenadavtalet
med tekniska förvaltningen har gått bra. Hämtningsrundorna
har setts över med målsättningen att hitta de mest effektiva körsträckorna som möjligt. Bolagets kompostanläggning fungerar
bra och under slutet av året har även komposterbart avfall från
Ronneby kommun behandlats.
Båttrafik
Under året återköptes gamla Spättan och nu finns en öppen
rundtursbåt åter i Karlskrona.  
Nytt avtal har träffats med Vägverkets Färjerederi om den
fortsatta entreprenaden för färjorna till Aspö. Det nya avtalet är
treårigt och sträcker sig över åren 2006 - 2008.
Stadsnät
Efter Karlskrona kommuns upphandling av ett operatörsneutralt
bredbandsnät i de glesa delarna av Karlskrona kommun,
gavs ett uppdrag åt bolaget att arbeta fram en ny affärsplan
för Affärsverkens stadsnät. Denna affärsplan har antagits
under året och bolaget har därefter arbetat målmedvetet med
att genomföra inriktningen i planen. Resultatet är ett öppet
operatörsneutralt stadsnät som erbjuder kunderna att välja olika
tjänsteleverantörer.
Affärsverken Karlskrona AB

Mkr
Omsättning
Resultat efter finansnetto
Balanslikviditet i %
Soliditet i %
Soliditet, koncernen
Eget kapital
Balansomslutning

2005
300,5
27,9
142
25
25
24
733,2

2004
297,7
29,5
138
22
22
29
733,9

2003
278,1
14,9
91
20
20
11
718

2002
260,5
18,2
131,9
22
21,5
11
698

Affärsverken Energi AB
Ändamål

Bolaget ska bedriva handel med energi. Bolagets syfte är att
enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande
främja en god elförsörjning. Bolaget ägs till 100 % av Affärsverken Karlskrona AB.
Viktiga händelser

Marknaden har varit stabil under året. Variationerna i pris har
varit måttliga men legat på en, i förhållande till tidigare år,
högre nivå. Avtal har tecknats med ett antal nya stora kunder
och något tusental mindre kunder.
Bolaget genomför inköpen enligt fastställd riskpolicy. Omsättningen ökade till 137 Mkr.
Årets resultat blev 9 Mkr.
Affärsverken Energi AB

Mkr
Omsättning
Resultat efter finansnetto
Balanslikviditet i %
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning
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2005
136,8
9
110
9
4,8
52

2004
125,5
13
112
10
4,8
46

2003
118
6
110
9
4,8
52

2002
88,9
3,5
112
10
4,8
46

Kommunala bolag och kommunalförbund
Kruthusen Företagsfastigheter AB

AB Karlskronahem

Ändamål

Ändamål

AB Karlskronahem har som övergripande mål för sin verksamhet att förvärva, avyttra och förvalta fastigheter eller tomträtter
i Karlskrona kommun. Bolaget ägs till 100 % av AB Karlskrona
Moderbolag.
Viktiga händelser

Resultatet efter finansiella poster uppgick till + 5,9 Mkr för år
2005. Hyresintäkter uppvisar en positiv avvikelse med 1,1 Mkr.
Under hela året har särskilda resurser tillskapats inom bolaget för att öka uthyrningsgraden, och riktade marknadsföringsåtgärder har genomförts. Trots detta har hyresbortfallet fortsatt
att öka jämfört med föregående år. Hyresbortfallet uppgår till
13 Mkr att jämföras med budgeterade 6,5 Mkr. Vid årsskiftet
uppgick antalet outhyrda lägenheter till 93 st och antalet spärrade lägenheter till 40 st.
Extra insatser har under året genomförts på bolagets fastighetsbestånd. Underhållsåtgärderna uppgår till 28,9 Mkr att
jämföras med budgeterade 19 Mkr.
Reparationer och inre lägenhetsunderhåll uppgår till 25,5
Mkr. Under hösten finns en negativ avvikelse på reparationer.
Insatser har gjorts under hösten och görs för närvarande för att
komma till rätta med problemet.
Kostnaderna för uppvärmning, vatten och el har en positiv
avvikelse med 5,8 Mkr mot prognos. Även administrationen
uppvisar en positiv avvikelse.
Finansnettot är 1 Mkr bättre än prognos.
Totalt har 49,5 Mkr nedlagts i investeringar under året, varav
de största är:
• Nybyggnation kv Adlersten
• Ombyggnad Af Klint
• Renovering/stambyte Konstapelsgatan

Bolagets syfte är att med beaktande av kommunalrättsliga
regler förmedla markupplåtelse och flexibel lokalupplåtelse till
företag och därigenom skapa etablerings- och utvecklingsmöjligheter för nya samt befintliga företag och organisationer inom
kommunen.
Kruthusen Företagsfastigheter AB ägs till 100% av AB
Karlskrona Moderbolag.
Viktiga händelser

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till + 3,1
Mkr jämfört med budgeten på + 4,8 Mkr.
Under år 2005 har trenden vänt och efterfrågan på lokaler
ökat. Därför har vakansgraden minskat till ca 12% på Campus
Gräsvik. För hela bolaget uppgår vakansgraden till knappt 5%.
Under året har gymnastiksalen på Campus Gräsvik sålts.
Investeringar har genomförts med ca 1 Mkr.
Kostnaderna för underhåll är 2,2 Mkr högre än budget, framför allt beroende på hyresgästanpassningar av lokaler i bl.a
Biblioteksbyggnaden, Gullbernavägen och Kustbevakningen.
Kruthusen Företagsfastigheter AB

Mkr
Omsättning
Resultat efter finansnetto
Balanslikviditet i %
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

35 Mkr
4 Mkr
4 Mkr

Bolaget har amorterat 22,3 Mkr på sin låneskuld under året.
Nyupplåning avseende nybyggnationen i kv Adlersten uppgår
till 34,3 Mkr.
AB Karlskronahem

Mkr
Omsättning
Resultat efter finansnetto
Balanslikviditet i %
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning
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2005
291
5,9
85,6
16
319
2 066

2004
280
5,9
59,6
16
318
2 053

2003
275,8
-6
44
16
312
2 034

2002
265
-18,7
57
16
323
2 047
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2005
51,9
3,1
117
10
37
370

2004
50,9
4,9
54
10
37
369

2003
49,8
3,5
25
10
39
371

2002
42,2
3,9
70
10
37,1
378,2
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Kommunala bolag och kommunalförbund
Fastighetsbolaget Gullberna KB
Ändamål

Bolagets verksamhet består i att exploatera och förvalta fastigheter inom Gullberna Park.
Bolagets ägarandelar fördelar sig på dels Karlskrona kommun
(1/51) som komplementär, dels på Kruthusen företagsfastigheter (50/51) som kommanditdelägare.

Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Ö Blekinge
Ändamål

Viktiga händelser

Årets resultat uppgår till 0,3 Mkr. Resultatet är bättre än den
ursprungliga budgeten (0,2 Mkr).
Den budgeterade reavinsten på 1,5 Mkr har inte uppnåtts
eftersom Litorina Folkhögskola önskat senarelägga köpet. LB-hus
har i november kontantreglerat köpeskillingen för markområdet
för småhus med 12,6 Mkr.
Bolaget har amorterat sina lån med 10,2 Mkr.
Antalet outhyrda lokaler uppgår till 1 100 kvm vilket motsvarar en vakansgrad på 6 % av det totala beståndet.
Avtal om försäljning av samtliga fastigheter i bolaget har
under året slutits och fastigheterna kommer att överlåtas till
Fastighetsbolaget Amazun AB den 3 april 2006.
Fastighetsbolaget Gullberna KB

Mkr
Omsättning
Resultat efter finansnetto
Balanslikviditet i %
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

Under 2005 har samarbete inletts med Bergkvara Hamn &
Stuveri om utskeppning av stormfälld skog. Ca 300 000 kbm
massaved har skeppats ut från Verkö och samarbetet kommer
att fortsätta under 2006.

2005
12,3
0,3
147
4
1,8
51,0

2004
11,2
-1,2
407
3
1,5
59,2

2003
13,7
1,9
288
4
2,8
62,2

2002
25,7
8,8
201
1
0,9
60,5

AB Arena Rosenholm Karlskrona
Aktiebolaget har bildats under året men verksamheten har ej
startat mer än i marginell omfattning. Räkenskapsåret är därför
förlängt till 2006-12-31.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge startade
verksamheten 2000-07-01 och har bedrivits efter de intentioner
som fullmäktige i Karlskrona och Ronneby gett tillkänna i kommunalförbundets räddningstjänstplan. Kommunalförbundet ägs
till 61,5 % av Karlskrona kommun och till 38,5 % av Ronneby
kommun.
Viktiga händelser

Förbundet har under året ändrat förbundsordningen.
Verksamheten har år 2005 bedrivits med ett överskott på 0,4
Mkr. Förbundet omsätter 63 Mkr.
Räddningstjänsten har drivit en process för att ta fram handlingsprogram för räddningstjänst i Ronneby och Karlskrona
kommuner. Målsättningen för programmet är att färre ska dö,
färre skadas och mindre förstöras.
Under året har omfattande utbildningsarbete bedrivits i
såväl Ronneby som Karlskrona kommun. Totalt har ca 5 500
personer fått någon form av brandskyddsutbildning.
Räddningstjänsten Östra Blekinge

Mkr
Omsättning
Resultat efter finansnetto
Balanslikviditet i %
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

2005
63,2
-0,4
80
0
0
37,7

2004
61,7
0,3
67
1
0,4
35,7

2003
59,5
0,3
59
0
0,1
33,8

2002
55,3
-0,4
45
0
-0,2
27,3

Vårdförbundet Blekinge

Karlskrona Fryshus AB
Ändamål
Bolaget är vilande. Karlskrona Fryshus ägs till 99,98 % av
Karlskrona kommun.

Karlskrona Stuveri AB
Ändamål

Bolaget har till uppgift att utföra lossnings- och lastningsarbeten.
Karlskrona Stuveri AB ägs till 100 % av AB Karlskrona Moderbolag.
Viktiga händelser

Bolagets omsättning uppgick under 2005 till 6,4 Mkr (6,5
Mkr). Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till 0,6
Mkr (0,5 Mkr).
Den ekonomiska basen för Stuveribolaget är verksamhet i
anslutning till färjetrafiken. Den utgör ca 90 % av hela verksamheten. Avtal med Stena Line om stuveritjänster under 2006 har
tecknats.

Ändamål

Vårdförbundet är ett kommunalförbund med Blekinges kommuner som medlemmar. VfB:s huvuduppgift är att i första hand
svara för medlemskommunernas behov av vård- och behandlingsinsatser för barn, familjer och ungdomar samt vuxna
missbrukare. VfB är också huvudman för två gruppboenden för
vuxna inom autism.
Vårdförbundet Blekinge

Mkr
Omsättning
Resultat efter finansnetto
Balanslikviditet i %
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning
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2005
62,4
-1,5
9,4
20,1

2004
48,8
-2,7
218
55
10,9
19,8

2003
52,3
1
186
48
13,6
28,5

2002

Personalberättelse
Under år 2005 har våra huvudfokus för personalområdet varit:
1.  Personalpolitik
2.  Kompetens och bemanning
3.  Hälsa
4.  Löner och avtal

1 Personalpolitik
Personalpolitisk offensiv i form av friska medarbetare och
attraktiv arbetsgivare är uppdraget från våra politiker denna
mandatperiod. Kommunen har under de senaste åren haft en
ökande sjukfrånvaro. Under 2005 bröts den trenden och vi
sänkte sjuktalet från 9,43 % till 8,78 %.
2004 påbörjades arbetet med att formulera ett nytt
personalprogram som tog sin utgång i detta uppdrag. Tydliga
värderingar och grupputveckling har varit ledstjärnan i arbetet.
Under 2005 blev det nya personalprogrammet klart i form
av två delar – del 1 som beskriver våra värderingar och del
2 som är ett handledarmaterial för arbetsledare/chefer. Det
består av gruppövningar som hjälper oss att upplevelsebaserat
förstå värderingarnas innebörd. Tanken är att detta material
ska användas på arbetsplatsträffar eller under temadagar för
personalprogrammet.
Samtliga medarbetare, arbetsledare och chefer bjöds under
juni samt augusti in till sjösättning av det nya personalprogrammet. Totalt deltog ca 4 000 personer av 5 500 anställda.
Samtliga arbetsledare/chefer har erbjudits handledarutbildning
i programmet – totalt har 240 av våra 250 arbetsledare/chefer
genomgått handledarutbildning under hösten.
Genomförandet av personalprogrammet är igång och kommer att följas upp samt redovisas tertialsvis för kommunstyrelsen
under 2006. Genomförandetiden för programmet beräknas till
ca 3 år.

2 Kompetens OCH bemanning
Kompetenscentrum

Under året har kommunen startat upp Kompetenscenter, som
är en gemensam enhet för att driva frågor inom området kompetensutveckling. Tanken är att tillhandahålla och underlätta
aktuell kompetensutveckling till så många som möjligt, av god
kvalitet samt så prisvärt som möjligt. Målet är att skapa en
gemensam mötesplats för interna och externa aktörer inom
området.
Kompetenscenter arbetar med att initiera kommunövergripande kompetensutvecklingsinsatser. Detta har resulterat i en
utbildningskatalog med drygt 70 kurser som erbjuds under våren 2006. Därutöver arbetar verksamheten med att genomföra
olika aktiviteter inom området på uppdrag från förvaltningarna
i kommunen samt fungera som rådgivare i frågor som rör
kompetensutveckling.
Ledarskap

Under 2005 har cirka 60 utvecklingsinsatser inom ledarskapsområdet genomförts i en- eller flerdagarsarrangemang som i
huvudsak varit förlagda till Kompetenscenter, Gullberna Park.
Den största volymen har avsett Handledarutbildning i Personalprogrammet. Andra arrangemang har varit grundutbildning
för chefer/arbetsledare, särskilda uppdrag för arbetsledare/
chefer samt genomförande av en ledarskola.
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Övriga konsultativa insatser på uppdrag har genomförts inom
området rekrytering, jämställdhetsområdet, integrationsområdet
och utvecklingsinsatser vid högskolan. Under 2005 har
upphandling av konsulttjänster inom ledarutvecklingsområdet
genomförts för 2006-2007 där vi knutit ramavtal med fyra
leverantörer. Omsättningen har varit drygt 1,1 miljoner kr
som lämnat ett internt överskott i verksamhetens intäkter och
kostnader.
Rekrytering

Ambassadörerna på äldreförvaltningen har under året haft information för samtliga årskurs nio, tillsammans med Landstinget
i Blekinge och omvårdnadsprogrammet. Syftet har varit att inför
gymnasievalet informera om utbildningen samt om vilka olika
typer av arbeten som väntar därefter.
Kommunen har även som tidigare år medverkat vid arbetsförmedlingens rekryteringsdag och på Sailet för att informera
om Karlskrona kommuns rekryteringsbehov. Kommunen har
också varit representerad på Blekinge Tekniska Högskolas
arbetsmarknadsdagar.
Rekryteringsbehovet för kommunen har tillgodosetts utan
större problem, och uppkomna vakanser har kunnat återbesättas.  Pensionsavgångarna har i nuläget inte gett någon negativ
effekt på rekryteringen av ersättare.

3 Hälsa
Friskvård

Under 2005 har en friskvårdspolicy framarbetats och antagits.
Friskvårdspolicyn gäller övergripande i Karlskrona kommunkoncern. Medarbetare erbjuds möjlighet att utöva friskvård på
arbetstid, sammanlagt en timme/vecka, under förutsättning att
arbetet och verksamheten så tillåter.
Friskvårdsaktiviteter som funnits att tillgå för samtliga
anställda i Karlskrona kommun är simning en gång i veckan
i någon av kommunens simhallar och möjlighet att delta i två
gympapass per vecka. Förutom dessa aktiviteter förekommer
olika aktiviteter på förvaltningarna.
Rehabilitering

Ett intensivt arbete för att komma till rätta med sjuktalen pågår
på förvaltningarna, och trenden med de ökande sjuktalen
har brutits under 2005. En kartläggning och genomgång av
samtliga sjukskrivna över 60 dagar har genomförts under året.
Ett förtydligande av vikten med tidig kontakt med sjukskrivna
har gått ut till samtliga arbetsledare liksom information om
att kontakt ska tas med Kommunhälsan när en anställd varit
sjukskriven 21 dagar eller mer.
Planeringen för ”Möjligheternas Hus”, rehabilitering för
sjukskrivna mer än 60 dagar, har pågått under året och i
december månad började projektledaren sin anställning.
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Kommunhälsan

Anställda i Karlskrona kommun

Kommunhälsan tillhör fr o m 2005-01-01 kommunledningsförvaltningens personalenhet.  Under året har 73 personer deltagit
i rehabiliterings-/aktiveringsgrupper med olika inriktningar
beroende på sjukskrivningsorsak. Ett antal utbildningsinsatser
inom arbetsmiljöområdet har hållits, bl a grundläggande arbetsmiljöutbildning, ergonomiutbildning, hjärt- och lungräddning,
grupputveckling, konflikthantering, stavgång m m. Handledning
har också getts till ett antal grupper inom olika förvaltningar.
Liksom tidigare år har många hälsoprofiler genomförts,
närmare bestämt 403 stycken.

Diagrammen på denna och följande sidor visar nyckeltal för
• antalet månadsanställda
• antalet årsarbetare (månadsanställda)
• arbetad tid - årsarbetare (månadsanställda)
• arbetad tid - årsarbetare (timanställda)
• genomsnittlig sysselsättningsgrad
• övertid och fyllnadstid i timmar/anställd
• antalet sjukdagar per anställd och kön
• antalet sjukdagar per anställd och ålder
• antalet sjukdagar per anställd och frånvarointervall

övrigt

Antal anställda

Den psykosociala enkäten har för första gången genomförts
digitalt och när detta nya arbetssätt har inarbetats i organisationen kommer sammanställning av resultat att kunna visas snabbt
och överskådligt.
Specialistgrupp Hälsa, inom personalsekreterargruppen, har
under året haft flera möten med arbetsledning och rehabiliteringssamordnare på Försäkringskassan. Syftena med dessa
möten har varit att förbättra kontakterna och samarbetet samt
ha ett forum där olika problemställningar kan lyftas.

Det totala antalet anställda i kommunen har ökat något.
Ökningen beror i första hand på volymökningar på några
förvaltningar. Det är främst barn- och ungdomsförvaltningen
som har ökat med anledning av förskoleutbyggnad under
året. En annan orsak är ett antal friårsvikarier som är inne i
verksamheterna.
Det är främst andelen kvinnor som har ökat, vilket kopplas till
att det är övervägande kvinnor som arbetar inom de områden
där volymökningen skett.
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Sammanfattningsvis kan sägas att i den obligatoriska
redovisningen av sjukfrånvaron, som är mer exakt i sin
redovisning, återfinns en minskning av i stort sett samtliga
nyckeltal, dock ej i åldersintervallet upp till 29 år.

8,8

När15man ser till den totala sjukfrånvaron, enligt ovanstående redo5
visning,
har den ökat marginellt. Detsamma gäller sjukfrånvaron för
8,8
kvinnor.
Ser
enligt den obligatoriska
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8,3 vi på sjukfrånvaron
0
År
2004
2005
som återges
i 2003
högerspalten på denna
sida har vår
sjukfrånvaro
5
minskat.
Skillnaderna i de olika redovisningarna beror på att
ovanstående redovisning anger frånvaron i dagar medan den
0
År
2003
obligatoriska
redovisningen ser2004
till antalet faktiska2005
frånvarotimmar.
(Om exempelvis två deltidsanställda, som vardera arbetar 4 tim/
dag är sjuka en arbetsdag var, blir detta två sjukdagar i ovanstående redovisning. I den obligatoriska redovisningen redovisas detta
däremot som totalt 8 timmar, d v s 1 sjukdag)
En ökning av frånvaron återfinns i åldersintervallet upp till 29 år.
Detta kopplas till ökad sjukskrivning i samband med graviditet.
Fokus har under året varit att få ned långtidssjukfrånvaron, vilket
nu börjar visa resultat. Dock har korttidsfrånvaron ökat något. En
förklaring hos många förvaltningar är att det i början av året var
en envis influensaperiod med flera återfall. Vid uppföljning av sjukfrånvaron det sista kvartalet 2005 syns en minskning av frånvaron
jämfört med 2004.
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Karlskrona – cultural heritage in progress

Financial account

In Karlskrona we are fully mobilizing for a continuous positive
development and creating venues that may be the germ of new
enterprises within all lines of business. Simultaneously there are
big efforts made to preserve the world heritage that gave the
town a place in the UNESCO list of “natural and cultural properties of outstanding universal value in a rapidly developing
world”. Ever since Karl XI founded the town in 1680, stately
baroque style buildings, grandiose churches, military supply
stores, charming timber houses and the all-important naval port
have blended into a unique setting.
Karlskrona of today is characterised by a collaboration
between municipality, local industry and higher education. A
collaboration that has proved successful, providing the basis
for continued progress and expansion. As good examples of
this collaboration we can mention the network of Telecom City
and the Award of the University of Blekinge as the “Student
region of the Year 2005”. By creating opportunities for crossfertilization between different trades Karlskrona continues its
open-minded attitude to new innovations.
The town itself is surrounded by water, situated on 33 islands
in the Blekinge archipelago. Karlskrona’s coastal setting makes
the town a natural gateway to the other countries in the Baltic
region, which can be seen in the ever-growing number of ferry
services between Karlskrona and Poland and in the contacts
with the Baltic countries. Twin-city agreements are for instance
since long ago established with the cities of Klaipeda, Gdynia,
Baltijsk and Rostock and the Liepaja district in Latvia.
Karlskrona has a population of a little more than 61,000.
Wherever you find yourself the countryside and the outdoor life
are always close by. During the summer months the archipelago
offers exciting boat trips, fishing, diving and sailing. The area
of Rosenholm with its ultramodern sports grounds is a natural
venue of different sports, preventive health care, education and
different events.
Karlskrona is also a town with a flourishing café scene,
and is seeing a rise in the number of different restaurants and
bars. New shops and chain stores are opening which make
Karlskrona an attractive shopping centre for the whole region.
The unique background of archipelago, magnificent beech
and oak forests and its history combined with a favourable business climate give Karlskrona an advantage over many other
municipalities. Karlskrona has also good facilities for advanced
studies, attractive environments, a growing commercial sector
and people with an open mind.

Following a weak beginning of the year 2005  the state of the
market then speeded up during the last sixth months and finally
the growth of the GDP ended up in + 2,7 per cent. Despite the
economic growth no substantial increase of the employment
figures could be observed. This situation has a direct negative
effect on the financial situation of the municipalities, since the
revenues from salaries and wages form our present tax-base.
Still our tax revenues and government grants in all have
increased by approximately 4,8 % to be compared with the
growth of our expenditure by only 4,3 %. This fact is one of the
explanations of the improvement of the financial result by 19
MSEK in comparison with the previous year.
Our annual accounts end up in positive figures for the ninth
time during the last ten years despite extensive expansions in
several municipal sectors.
On top of this expansion list we find the Child care followed
by the care of the Elderly and Disabled People and in addition
to this the volume of the social allowances also has had a
substantial increase during the year. In order to comply with the
budget we have made redistributions of financial means from
other municipal sectors.
Looking forward we now have indications that the employment figures are increasing in both our municipality and in
the rest of the country. This means a gradually increasing tax
base as well as better conditions for reduced volumes of social
allowances.
After 3,5 years of a negative situation on the labour market
we now also can observe that the number of new vacant jobs
is increasing. At the same time there are also fewer notices of
redundancies in companies and organisations. Many lines of
business today have a demand for recruiting new staff. The
best examples of this situation you will find in the construction
industry and in the service sector. During 2006 the Swedish
employment figures are estimated to increase by 1,3% and this
will likely also have a positive effect on the employment figures
in our municipality.
The City Council of Karlskrona has previously approved of
a long-term financial strategy adapted to normal financial fluctuations. This strategy means that the municipality during years
when the financial situation is favourable saves money in order
to consume it during years when the financial situation is less
favourable. This strategy enables us to improve the long-term
planning and also minimize the irregularities concerning the financial frames of the different municipal boards. This approach
has really been tried out during the last years, when we have
had a financial growth in Sweden combined with remaining
problems with the employment figures. However we can today
see that this strategy is valid, still the financial outcome is
quite moderate. Now when the employment figures seem to
gradually increase it is very important that we can hold on to a
sensible long-term planning in order to face the next economic
recession without any heavy cutbacks in the municipal budget.
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Financial Information
The municipality of Karlskrona
In millions of EURO

Income Statement

2005

2004

Operating income
Operating expenses
Depreciation
Operating profit
Tax revenue
Profit after tax revenue
Interest income
Interest expenses
Net income

74
-296
-12
-234
235
1
10
-10
1

69
-285
-12
-228
228
0
10
-11
-1

Balance sheet

2005

2004

Assets
Fixed assets
Current assets
Total assets

437
27
464

449
38
487

Equity and liabilities
Equity
Provisions
Long-term liabilities
Current liabilites
Total equity and liabilities

108
5
300
51
464

112
5
313
57
487

40
91
22
23,2%

48
94
23
23,0%

Guarantees and pledged assets
Contingent liabilites for pensions
Contingent liabilites, other
Solidity

UTGIVARE
Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten i samarbete med
Informationsenheten

PRODUKTION
andysgraphics
Upplaga: 500 ex
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Telefon växeln: 0455-30 30 00
Besöksadress: Östra Hamngatan 7 B
Postadress: 371 83 Karlskrona
www.karlskrona.se
Fax: 0455-30 30 30
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