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F örvaltningsberättelse

Kommunens position har stärkts
Det är inte bara valresultatet i september som gör 2006
till ett omtumlande år för Karlskrona. Det började med
Melodifestivalen i mars när både byggnader och statyer
kläddes i rosa och hela stan invaderades av journalister.
Sedan kom fågelinfluensa och koleralarm som fick oss att
förstå att vårt läge vid havet inte bara gör oss unika utan
också kraftigt påverkar våra liv.
Oavsett händelsen måste vi som kommun ha medar
betare som på ett professionellt sätt kan hantera olika
situationer och ge trygghet och service.
Karlskrona har fortsatt att växa, under 2006 har vi
blivit 461 fler och kommunen hade vid årsskiftet 61 844
invånare. Behovet av tomtmark och nya bostäder är fort
farande stort och för kommunen har det varit viktigt att skapa
förutsättningar för nya bostäder både i centrum och i ytterområdena. Att vi blivit fler märks också på behovet av nya
förskolor där vi investerat drygt 31 Mkr. Nya förskolor har
öppnats i Skillingenäs, Strömsberg, Gullberna och på Trossö.
För tionde gången de senaste elva åren så visar bokslutet i Karlskrona kommun positiva siffror, resultatet för 2006
är 30 Mkr. Trots en fortsatt högkonjunktur där många av
våra företag gått för fullt dröjde det ända till slutet av året
innan arbetslöshetssiffrorna började sjunka.
År 2006 har på många olika sätt varit ett lyckat år för
Telenor Arena Karlskrona. Det var det första hela verksamhetsåret och arenan fick en flygande start när vi stod som
värd för Melodifestivalens tredje deltävling. Evenemanget
drog stor publik och tävlingen gav genklang i hela Sverige.
Det totala annonsvärdet för publiciteten i samband med
Melodifestivalen uppskattas till drygt 24 Mkr.
Även om Melodifestivalen satte extra ljus på arenan
under en vecka i mars så är det i vardagen den överträffat
alla förväntningar. Föreningarna har fått fler aktiva främst
inom ungdomsverksamheten. Samtidigt som det finns möjlighet till fler träningstider så rymmer arenan fler lag, fler
spelare och fler tävlingar. Under året har också gymnastik-,
konståknings- och hockeyläger lockat många ungdomar.
För att fortsätta utvecklingen av arenan och området
däromkring har kommunen köpt Rosenholms udde av
Fortifikationsverket. Udden har ett mycket attraktivt läge
vid havet och målet är att tillsammans med en investerare
skapa en attraktion som kan locka besökare från både
Sverige och norra Europa.
D en attraktiva livsmiljön

Det unika läget vid havet är det som ger Karlskrona ett
försprång framför de flesta andra kommuner. Var man än
väljer att bo så finns havet och den blekingska naturen runt
knuten. Men för att växa och kunna ta emot nya invånare
behöver Karlskrona nya bostäder. En kraftsamling har skett
under året där kommunen arbetat tillsammans med en rad
aktörer för att få fart på bostadsbyggandet. Det har bland
annat resulterat i att villaområden nu växer upp i Bastasjö,
Rödeby, Jämjö, på Verkö och Hasslö. Flerbostadshus har
byggts eller byggs på både Trossö och Saltö.
Att intresset för att hitta sin drömbostad i Karlskrona är
stort stod klart under den Bygga & bomässa som kommunen
arrangerade i maj. Under två dagar kunde allmänheten besöka olika bostadsområden med allt från tomter och lägenheter
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till färdiga villor. På plats fanns förutom kommunen också
banker, mäklare, fastighetsägare, byggföretag och inredare.
För att kunna möta nya karlskronabor på ett professionellt sätt så har vi under året byggt upp en särskild
inflyttandeservice. Här kan våra nya invånare bland annat
få information och möjlighet att knyta kontakter på sin nya
bostadsort.
Under början av året slutfördes fas ett i bredbrands
utbyggnaden till mindre orter i kommunen.
Cirka 98 procent av alla privatpersoner och 99 procent av alla företag och myndigheter har nu möjlighet att
ansluta sig. Under hösten anslog kommunstyrelsen ytter
ligare 2,8 Mkr för att med statligt stöd kunna bygga ut
bredband till resterande orter.
Vår webbplats, karlskrona.se, är en av våra allra viktig
aste kommunikationskanaler och platsen hade under året
drygt 1,4 miljoner besökare. Med webbplatsen som grund
kan vi i ett tidigt skede informera medborgarna och bjuda
in dem till diskussion kring våra stora projekt. Under året
har det skett med bland annat utvecklingen av handelshamnen och det nya biblioteksbygget. Möjligheten för medborgarna att påverka kommunens verksamheter har också förbättrats genom ett enkelt formulär på webbplatsen där den
som vill kan lämna förslag, synpunkter och klagomål.
D et vä x ande näringslivet

TelecomCity har startat nästa steg på sin framgångsrika
resa genom att slå sig in som den ledande regionen i
Sverige när det gäller mobila tjänster. Under 2006 har
medlemsföretagen vuxit och det betyder att cirka 250 nya
jobb har skapats. Betydligt fler hade kunnat anställas om
företagen hittat arbetskraft med rätt kompetens. Detta blir
också en av de största utmaningarna det kommande året.
Under året har TelecomCity etablerat kontakt med
Svensk-Amerikanska handelskammaren, ett arbete som
kommer att innebära nya möjligheter till kontakter och
uppmärksamhet under 2007.
Trafiken mellan Karlskrona och Gdynia fortsätter att
utvecklas och rederiet sätter in allt större färjor på linjen.
Kommunen har under året investerat nästan 33 Mkr i
Verköhamnen för att lastning och lossning ska kunna ske
på ett effektivt sätt.
En ny aktör har etablerat sig på fastighetsmarknaden i
Karlskrona genom att köpa fastigheter av kommunen till ett
värde av 365 Mkr. När Karlskrona kommun beslutade att
bygga en arena på Rosenholmsområdet bestämdes också
att bygget skulle finansieras genom försäljning av kommunala fastigheter. Genom fastighetsaffären fullföljdes de
planerna. Försäljningen skapar dessutom ett investerings
utrymme inför framtiden.
Prio ett är ett pilotprojekt där vi med hjälp av ny teknik
prövat möjligheterna att vid en störning eller bristsituation
kunna leverera el till i förväg prioriterade användare. Det
kan exempelvis vara ett äldreboende eller ett företag.
Prio ett är ett privat-offentligt samverkansprojekt mellan
Karlskrona kommun, Affärsverken AB och Radius AB som
finansierats av Energimyndigheten. Ett 70-tal företag och
500 boende har deltagit i projektet som väckt ett stort
nationellt intresse.
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D en bästa kunskapen

Skolverkets inspektion av barnomsorgen och skolorna i
Karlskrona visar att den pedagogiska verksamheten håller
en god och jämn kvalitet i hela kommunen. Skolmiljöerna
bedöms som goda och präglas av trygghet, trivsel och
arbetsro.
Under året genomfördes en andra attitydundersökning
bland elever i år 5 och deras föräldrar. Föräldrarnas förtroende för skolan har ökat och både föräldrar och elever
anser att deras möjligheter till inflytande i skolan har blivit
bättre även om ännu mer kan göras. Den bild eleverna ger
av skolan är sammantaget ganska ljus, men där finns negativa inslag som bör uppmärksammas. Till exempel måste
arbetet mot mobbning och rasism fortsätta och ingå som
en del i skolans värdegrundsarbete.
Under Sport College Karlskronas flagg startade i
augusti en ny kommunal grundskola med idrottsinriktning,
Rosenholmskolan år 7-9. En utökning planeras inför läsåret
07/08. I samarbete med skolor, organisationer och idrottsföreningar har Sport College gett 5 000 barn och ungdomar möjlighet att prova på nya idrotter.
Målet för gymnasieskolan att tillgodose 95 procent
av elevernas förstahandsval har inte gått att nå då vissa
program är mycket populära. Det gäller till exempel
Byggprogrammet. Vi klarade att ge 81 procent av eleverna
det önskade förstahandsvalet.
Utbildningsförvaltningen har under året fått särskilda
projektpengar från SALA-IDA för att utveckla ett samarbete
med utbildningsförvaltningen i Pretoria i Sydafrika. Projektet
handlar om barns och ungdomars möjligheter i de båda
städerna.
D et öppna sinnet

Karlskrona har fortsatt att utvecklas som besöksmål och det
märks inte minst på en ökad beläggning på hotell, camping
platser och gästhamnar. Den varma och soliga sommaren
gjorde också att skärgårdstrafiken gick starkt framåt.
Till mångas glädje flyttade Sail Karlskrona tillbaka till havet
och bjöd på ett program fyllt av båtar, visor och försäljare.
För andra året i rad var Karlskrona arena för UKM
– Ung Kultur Möts. Festivalen blev en fantastisk succé med
utsålt konserthus, dansföreställningar och konserter.
Årets konstprojekt i världsarvsmiljö – Lars Tunbjörks
fotodokumentation av Karlskrona – visades under sommaren.
Samtidigt slog den stora utställningen i Båtsmanskasernen
med affischer av Miró besöksrekord.
Friska medarbetare har varit ett av målen för Karlskrona
kommun som arbetsgivare och när det gäller sjukfrånvaron
så har den äntligen vänt neråt. Antalet sjukdagar per
anställd har minskat med 3,5 dagar och ligger nu på 28,8
dagar. Det är främst långtidssjukfrånvaron som minskar och
förklaringen till detta är bl a ett aktivt arbete med rehabili
tering inom projekt Möjligheternas Hus. Projektet som sker
i samverkan med landstinget innebär att deltagarna erbjuds
olika typer av aktiviteter under 12 veckor och målet är att
få tillbaka de långtidssjukskrivna i arbete.
I slutet av oktober genomfördes en hälsovecka för alla
sinnen på Telenor Arena Karlskrona. Samtliga anställda
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erbjöds olika föreläsningar knutna till hälsotemat och en
lång rad aktiviteter som yoga, afrodans, akvarellmålning
och massage. Drygt 1 000 medarbetare deltog i någon
av aktiviteterna.
Våra medarbetare erbjuds också olika typer av friskvårdsaktiviteter, till exempel gratis simning eller gympa.
Friskvårdspolicyn som vi antog 2005 ger de anställda möjlighet till en friskvårdtimme i veckan på betald arbetstid.
Sammantaget visar detta att år av hårt arbete börjar
ge resultat. Nu gäller det att inte riskera denna utveckling
genom att släppa det hårda fokus som legat kring insats
erna.
E konomisk beskrivning

Sverige hade en rekordhög tillväxt under 2006, betydligt
högre än snittet inom EU. Samtidigt förväntas landets kommuner lämna exceptionellt stora överskott för det gångna
året. Överskottet tillsammans beräknas bli 3,7 procent av
skatteintäkterna.
Karlskrona har
valt en annan väg än
genomsnittet. Vi redovisar ett överskott på 1,3
procent. Det betyder ett
plus på 30 Mkr, vilket
är 7 Mkr bättre än det
budgeterade resultatet.
Det uppnådda resultatet
är en förbättring i jämförelse med föregående år
med 25 Mkr och en förbättring i jämförelse med
året dessförinnan med 44
Mkr. Även om resultatet
fortfarande är blygsamt i
jämförelse med kommunsektorn i övrigt är förbättringen mellan de senaste
åren tydlig. Ett viktigt skäl
till att kommunens resultatnivå är sämre än medel
kommunens är de stora
satsningar som gjorts
inom barnomsorgen
och äldreomsorgen de
senaste fem åren. Till skillnad från flertalet andra
kommuner har Karlskrona
inte heller genomfört några omfattande besparingsprogram
under de senaste nio åren. Den stora satsningen på Telenor
Arena Karlskrona bidrar också till ett svagare resultat. Detta
är sammantaget en medveten politisk inriktning som innebär
att vi kombinerat en stram ekonomisk hushållning med offen
siva satsningar för att öka Karlskronas attraktivitet.
Kommunens finansiella mål är att under en högkonjunktur ha ett överskott på minst 2 procent. Den viktigaste faktorn för den kommunala konjunkturen är hur
utvecklingen av arbetsmarknaden ser ut. Då arbetslösheten började minska först under senare delen av 2006
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blev påverkan under året marginell.
Överskottsmålet uppnås om man tar hänsyn till de
omfattande engångskostnader som belastar bokslutet
för 2006. Bland dessa kan nämnas nedskrivningar av
fastigheter, extra satsningar på vägunderhåll, utbyggnad
av bredbandsnätet och satsningar på Rödeby motocrossbana.
Kommunens totala låneskuld, som också omfattar de
kommunägda bolagens lån, har under året minskat med
357 Mkr till 2 665 Mkr. Sett ur denna aspekt står kommunen väl rustad att finansiera nya planerade investeringar
som till exempel fjärrvärme och bibliotek.
För de kommande åren beräknas tillväxten både i landet och globalt att mattas något. Men det förväntas inte
ge några större negativa effekter på det kommunala skatte
underlaget eftersom sysselsättningsläget väntas öka.
Avgörande för Karlskronas framtid är förmågan att
kombinera en stark ekonomisk utveckling med god service, trygghet och hög attraktivitet. Det enskilda årets
utveckling måste ses i
sitt sammanhang, 2006
fortsätter en utveckling
som skett under de
senaste tio åren och
där Karlskrona kommuns position successivt
förstärkts. Avgörande
för det arbetet är alla
medarbetarnas insatser
som jag vill framföra ett
särskilt tack för.
Karlskrona kommun
har en unik chans för
utveckling, välfärd och
tillväxt för alla kommunmedborgare. Nu gäller
det att inte riskera den
chansen.
Valet 2006 gav ett
oklart majoritetsutslag
för vår kommun. Inget
av de traditionella
blocken gavs mandat
att leda kommunen.
Det oklara läget kräver
breda överenskommelser för att gemensamt
ta ansvar för kommunen.
Ansvaret för ett klimat
som inbjuder till breda uppgörelser vilar främst på den
nya ledningen av Karlskrona kommun.

Mats Johansson
Kommunstyrelsens ordförande till och med oktober 2006

F örvaltningsberättelse

Valfriheten viktig
Vid valet i september 2006 fick inte den sittande majoriteten fortsatt förtroende. Under det gemensamma namnet
Femklövern har moderaterna, folkpartiet, centern, kristdemokraterna och miljöpartiet tagit ansvar för att leda Karlskrona
kommun under denna mandatperiod.
Vi kan konstatera att det behövs kraftfulla åtgärder för
att stärka kommunens
ekonomi. Därför har vi
startat en översyn av de
kommunala verksamheterna för att se hur vi
genom bättre hushållning av kommunens
resurser kan tillgodose
Karlskronabornas behov
på ett bättre sätt.
Genom att öppna för
fler alternativ inom förskola, skola och äldreomsorg
ökar vi valfriheten för den
enskilde. Det leder till en
förbättrad kvalitet samtidigt som personalen får
möjlighet att välja mellan
flera arbetsgivare.
Utgångsläget för
Karlskrona kommun är
ändå gynnsamt eftersom
befolkningsutvecklingen
är positiv och vi har stor
efterfrågan på arbetskraft
i många av våra viktiga
företag. Femklövern vill
fortsätta att utveckla
Karlskrona på ett sätt som
gör det lätt att starta och
driva företag i vår kommun. Vårt mål är 1 000
nya företag i Karlskrona under mandatperioden. Därför har
vi inrättat ett särskilt näringslivsutskott som har fokus på just
tillväxtfrågorna.
Trenden är också tydlig när det gäller sysselsättningen.
Arbetslösheten minskar och allt fler människor kan nu lämna
ett påtvingat utanförskap.
Ett viktigt beslut för kommunens fortsatta utveckling togs
i december när styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola
bestämde att skolans huvudcampus ska förläggas till
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Karlskrona. Vi kommer att göra allt vi kan för att tillgodose
BTH:s behov av nya lokaler och bostäder för studenterna.
Med den nya regeringen har diskussionerna om utbyggnaden av E 22 tagit fart. Det är en utbyggnad som har stor
betydelse bland annat för den ständigt ökande färjetrafiken
mellan Karlskrona och Gdynia. Samtidigt måste också staten
ta ansvar för att Kust- till
kustbanan byggs om för
att styra över en stor del
av transporterna på järnväg. Det är helt naturligt
att staten även har ett
stort ansvar för att infrastrukturen till och från
Verköhamnen utformas
på ett sådant sätt att
den kan möta ett kraftigt
ökande behov. Det är
givet att vi i Karlskrona
också måste ta vårt ekonomiska ansvar för att
åstadkomma de nödvändiga förändringar som
en ökande färjetrafik
innebär.
I enlighet med
budgetbeslutet intensifieras arbetet med att
genomföra en förstudie
och projektering för ett
nytt stadsbibliotek.
Avslutningsvis kan
jag konstatera att det
finns en klar majoritet i
Karlskrona kommunfullmäktige för att genomföra en ny inriktning
i politiken som bland
annat leder till en ekonomi i balans, en förbättrad kommunal
omsorg samt en ökad valfrihet för Karlskronaborna.

Karl-Gösta Svenson
Kommunstyrelsens ordförande från november 2006

F örvaltningsberättelse

Karlskrona
– kulturarv i förändring
K orta fakta om K arlskrona kommun

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. Beslutet att göra
Karlskrona till huvudcampus för Blekinge Tekniska Högskola
stärker vår position ytterligare och skapar förutsättningar för
fortsatt tillväxt och utveckling.
Själva staden ligger i havet, belägen på 33 öar i den
blekingska skärgården.
Att Karlskrona är en naturlig port mot de övriga östersjö
länderna 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 nästan 62 000 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!

F örvaltningsberättelse

Befolkning m m

Kommunfullmäktige
Mandatfördelning 2007-2010

Ålder

Socialdemokraterna		30
Moderaterna		16
Sverigedemokraterna		
8
Folkpartiet			
7
Centerpartiet		
6
Kristdemokraterna		3
Miljöpartiet			3
Vänsterpartiet		
2

Utdebitering

2006

Befolkning 2006-12-31

E n ökning med 4 6 1 invånare

2005

2004

Landstingsskatt		10,71	10,71	10,71
Kommunalskatt
21,19
21,19
21,19
Karlskrona kommun	31,90	31,90	31,90
Blekinge läns
medelutdebitering	32,20	32,20	32,12

Karlskrona kommuns befolkning ökade under år 2006 med
461 personer och uppgick den 31 december 2006 till
61 844 invånare. Det är kommunens högsta befolknings
siffra på över 40 år (beräknat på den kommunindelning som
gäller i dag). Kommunen hade under året ett inflyttnings
överskott på + 368 personer och ett födelsenetto på + 86
personer (det näst största positiva födelsenettot på 15 år).
Ökningen med 461 personer är den största ett enskilt år på
tolv år.
Sedan början av 90-talet har kommunens folkmängd
stigit med över 3 000 personer (från 58 768 till 61 844
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 21-44 år men
en högre andel invånare i åldern 65 år och äldre.
B efolkningsprognos

Befolkningsprognosen för Karlskrona kommun anger en
beräknad ökning av invånarantalet med 200 – 350 per
soner per år under den framförliggande femårsperioden.
I förskoleåldrarna beräknas antalet barn öka med
närmare 250 under de närmaste fem åren, samtidigt som
antalet barn i grundskoleåldrarna minskar med drygt 200 st.
Antalet ungdomar i gymnasieåldrarna förväntas öka med
ca 150 st till en topp år 2008 för att därefter återgå till
ungefär samma nivå under år 2011 som år 2006.
Antalet pensionärer kommer att öka kraftigt under det
kommande decenniet då fyrtiotalisterna uppnår pensions
åldern. Däremot anger prognoserna en viss minskning
(ca - 60) 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.

10

Årsredovisning 2006
Karlskrona kommun

Årsredovisning 2006
Karlskrona kommun

11

Män

Kvinnor

Summa

%

0-20
7 829
7 344	15 173	 24,5
21-64	18 229	16 811	35 040 56,7
65-w
4 961	
6 670	11 631	18,8
Summa

31 019

30 825

61 844

100,0

Befolkningsförändringar under 2006
Födda Döda Inflyttade Utflyttade Justering Totalt

757

671	 2 741	

2 373	

D e större arbetsgivarna

Över 1000 anställda:
• Karlskrona kommun
• Landstinget Blekinge
• Försvarsmakten i Blekinge
Mellan 500 och 1000 anställda:
• Ericsson AB
• Flextronics International
• Kockums AB/Karlskronavarvet
• Dynapac Compaction Eq AB
• Telenor

+7

+ 461
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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 Räddnings
tjänsten Ö Blekinge, Gullberna KB, Karlskrona Fryshus AB
samt Vårdförbundet Blekinge.
Kommunen består av 10 nämnder (barn- och ung
domsnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden,
handikappnämnden, socialnämnden, kulturnämnden,
idrotts- och fritidsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och
byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen).
Moderbolagskoncernen består av AB Karlskrona Moder
bolag (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
Direktägt av kommunen

Fastighetsbolaget Gullberna KB	100 %
Karlskrona Fryshus AB

Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen har under året arbetat med ett antal övergripande mål som ligger i linje med mål uttalade av kommunfullmäktige.
Nedan redovisas de mål som tillämpats under år 2006
med angivande i vilken grad de har uppfyllts:
• Kommunens årsresultat ska minst motsvara 1 % av skatte
intäkter och statsbidrag.
Årsresultatet uppgår till 1,3 % av skatteintäkter och stats
bidrag. Målet är uppnått.
• Samtliga investeringar med undantag för Telenor Arena
Rosenholm och VA Johannishusåsen ska finansieras med
skattemedel.
Årets investeringar uppgick till 126 Mkr, sedan ovannämnda
två projekt exkluderats. Beloppet ska finansieras av skatte
medel, i första hand årsresultat och avskrivningar, som
tillsammans uppgår till 149 Mkr. Målet är uppnått.

• Kommunens låneskuld ska amorteras med minst ett belopp
som motsvarar det positiva årsresultatet.
Nettolåneskulden har under året minskat med 131 Mkr,
vilket kan jämföras med årsresultatets storlek, 30 Mkr. Målet
är uppfyllt.
• De kommunalt anställdas sjukfrånvaro ska under år 2006
minska från 8,7 % till 8,1 %.
Sjukfrånvaron har sänkts från 8,78 % till 8,08 % under år
2006. Målet är uppfyllt.
• Befolkningen inom Karlskrona kommun förutsätts under
2006 öka med 300 personer.
Kommunens invånarantal ökade under år 2006 med 461
personer. Målet är uppfyllt.
• Tillväxten av nya jobb under året förutsätts bli 300 stycken.
Det har inte varit möjligt att mäta uppfyllelsen av detta mål.
Ovanstående nu angivna mål har informellt tillämpats på
försök under år 2006.
För budgetåret 2007 har kommunfullmäktige för flertalet
nämnder i kommunen uttryckt mål i enlighet med ny lagstiftning om God ekonomisk hushållning i kommunerna.
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Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Ö Blekinge
Vårdförbundet Blekinge

99,98 %
61,5 %
40 %

E konomiskt resultat

Koncernen, d v s de av kommunen ägda företagen till
sammans med kommunen, redovisar ett positivt resultat om
44 Mkr (5 Mkr) efter skatt. För åttonde året i rad uppvisar
kommunkoncernen 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 83 % och
koncernen AB Karlskrona Moderbolag för ca 16 %. Övriga
företag svarade således för 1 % av nettokostnaden.
Balansräkningens omslutning är 4 531 Mkr, varav ca
65 % avser bolagen.
Koncernens eget kapital, 993 Mkr, i förhållande till
balansomslutningen uppgår till 22 % (20 %).
Koncernens nettolåneskuld uppgick vid årsskiftet till
2 689 Mkr (3 042 Mkr). Av denna svarade Karlskrona
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kommun för 15 %, moderbolagskoncernen för ca 84 %
samt övriga företag för 1 %.
K oncernredovisning

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 räkenskaps
posterna in i koncernredovisningen. Obeskattade reserver
som redovisas i de enskilda företagen delas i koncernbalans
räkningen upp på latent skatteskuld 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 kom
munen gäller det redovisningsreglemente, som antagits av
kommunfullmäktige, kommunal redovisningslag samt rekom
mendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning,
om inte annat anges. Därför kan det skilja i redovisningsprinciperna mellan de ingående enheterna.
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Balansräkning

Sammanställd redovisning (Mkr)

Sammanställd redovisning (Mkr)

Not

2006

2005

Verksamhetens intäkter		1 347	1 249
Verksamhetens kostnader		
-3 307
-3 090
Avskrivningar	1	
-226
-220
Verksamhetens nettokostnad		

-2 186

-2 061

Skatteintäkter och generella statsbidrag		

2 322

2 179

Resultat efter skatteintäkter och
generella statsbidrag		

136

118

Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader		

8
-99

9
-113

Resultat efter skatteintäkter och
finansnetto		

45

14

Not

0
-9

Förändring av eget kapital (årets resultat)		

5

44

2005-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
1
Dataprogram		
2
0
Pågående nyanläggning		1	1
Summa immateriella anläggningstillgångar		
3
1
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
2	3 526	3 840
Inventarier	3	
613	
617
Värdepapper, andelar, bostadsrätter
4
8
9
Långfristiga fordringar
5
7
8
Summa materiella anläggningstillgångar		
4 154
4 474
Summa anläggningstillgångar		

Extraordinära intäkter		12
Skatt
2
-13	

2006-12-31	

4 157

4 475

Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringar
6
63	39
Kortfristiga fordringar
7
292
220
Likvida medel
8	19
5
Summa omsättningstillgångar		
374
264
SUMMA TILLGÅNGAR		

4 531

4 739

949
44
993

947
5
952

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
9
Eget kapital, ingående värde		
Årets resultat		
Summa eget kapital		

Avsättningar
Avsättningar för pensioner	10
51	
46
Avsättningar för uppskjutna skatter		
90
76
Avsättningar för löneskatt		15	15
Summa avsättningar		
156
137

Noter

till resultaträkningen (Mkr)
NOT 1
Avskrivningar
Avskrivningar är gjorda enligt de principer som gäller för kommunen respektive dotterföretagen.
NOT 2
Skatter
Uppskjuten skatt obeskattade reserver
Summa

2006
-13	
-13

2005
-9
-9
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Skulder
Långfristiga skulder	11	
Kortfristiga skulder	12
Summa skulder		

2 689	3 043
693	
607
3 382
3 650

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		

4 531

4 739

Soliditet		
Borgensförbindelser och ställda panter
13

21,9 %
1 678

20,1 %
1 552
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Noter

till balansräkningen (Mkr)

NOT 1
Immateriella tillgångar

2006

2005

Ingående anskaffningsvärde
Omklassning
Utgående anskaffningsvärde

0
2
2

0
0
0

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0
0
0

0
0
0

Pågående nyanläggningar
Dataprogram	1	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.
Ingående restvärde
Årets avskrivningar
Nedskrivningar
Försäljningar
Utgående restvärde

2006
553	
-63	
0
0
490

2005
601
-48
0
0
553

Ingående ack anskaffningsvärde	3 821	3 627
Omklassificering
7	130
Årets anskaffningar
208
73
Försäljningar
-476
-9
Utgående ack anskaffningsvärde	3 560	3 821
Ingående ackumulerade avskrivningar
-708
Återförd avskrivning p g a försäljning	109
Omklassificering
0
Årets avskrivningar
-97
Utgående ackumulerade avskrivningar
-696
Ingående och utgående
ackumulerade uppskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ack nedskrivningar

-609
0
0
-99
-708

2

2

-37
20
-17

-37
0
-37

Ingående ack pågående nyanläggningar
209
211
Årets anskaffningar	138	138
Omklassificeringar (färdigställande)
-158
-140
Försäljningar
-2
0
Utgående ack pågående nyanläggn	187
209
Utgående bokfört värde	3 036	3 287
Summa fastigheter

3 526

3 840

Specifikation
Mark	120	138
Byggnader	3 221	3 493
Pågående investeringar	185
209
Summa fastigheter
3 526
3 840
NOT 3
Maskiner och inventarier
Restvärde redovisas för kommunen t o m 1997-12-31. I ackumulerade
anskaffningar och avskrivningar ingår kommunen fr o m 1998-01-01.
Ingående restvärde
Årets avskrivningar
Utgående restvärde

2006
4
-2
2

Ingående ack anskaffningsvärde *	1
Årets anskaffningar
Försäljningar
Omklassificering
Utgående ack anskaffningsvärde	1

2005
6
-2
4

137	1
73	
-11	
-2
197	1

060
77
-16
0
121

F örvaltningsberättelse

Ingående ackumulerade avskrivningar *
Återförd avskrivning p g a försäljning
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-523	
-445
9	10
-72
-72
-586
-507

Utgående bokfört värde

611	

614

Summa maskiner och inventarier

613

618

* Barn- och ungdomsnämnden har justerat de bokförda värdena för såväl
anskaffningsvärde som ackumulerade avskrivningar. Nettosumman är dock
densamma.
NOT 4
Värdepapper, andelar och bostadsrätter
2006
2005
Aktier och andelar	3	3
Bostadsrätter
5
6
Summa värdepapper m m
8
9
NOT 5
Långfristiga fordringar
Affärsverken
Räddningstjänsten
Gullberna KB
Summa långfristiga fordringar

2006
2005
2	3
5
4
0	1
7
8

NOT 6
Förråd och exploateringar
2006
2005
Karlskrona kommun förråd
2
2
Karlskrona kommun exploateringar
45
23
Affärsverkens förråd	14	13
AB Karlskronahems förråd
2	1
Summa förråd och exploateringar
63
39
NOT 7
Kortfristiga fordringar
2006
2005
Kundfordringar	147	129
Interimsfordringar
93	
43
Övriga kortfristiga fordringar
52
48
Summa kortfristiga fordringar
292
220
NOT 8
Likvida medel
2006
Postgiro/koncernkonto	19
Summa likvida medel
19

2005
5
5

NOT 9
Summa eget kapital
IB Eget Kapital *
Årets resultat
Summa Eget Kapital UB

2005
947
5
952

2006
949
44
993

* = 5 Mkr avser Vårdförbundet tiden före 2002 då Vårdförbundet inte var
med i den sammanställda redovisningen
NOT 10
Avsättning pensioner
Bokfört ingående saldo
Årets ökning av nyintjänade pensioner
Räddningstjänsten
Summa pensionsskuld

2006
2005
46	37
5
7
0
2
51
46

NOT 11
Långfristiga skulder
Långfristiga lån
Summa långfristiga skulder

Sammanställd redovisning (Mkr)

		

2006

2005

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Verksamhetens intäkter		1 347	1 249
Verksamhetens kostnader (-)		
-3 307
-3 090
Justering ej rörelsekapitalpåverkande poster		1	
-9
Justering avsättningar		
2
20
Summa verksamhetens nettokostnader		
-1 957
-1 830
Skatteintäkter och intäkter av bidrag		
Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader		

2 322
8
-99

2 179
9
-113

Betalningsflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet		

274

245

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

-24
-2
-72	10
86
-32
-10
-24

Betalningsflöde från den löpande verksamheten		

264

221

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering av materiella tillgångar (-)		
-268
Avyttring av materiella tillgångar (+)		370
Betalningsflöde från investeringsverksamheten		
102

-288
25
-263

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

2
-354
-352

2
-61
-59

Årets kassaflöde		

14

-101

Likvida medel vid årets början		
5	106
Likvida medel vid årets slut		19
5
Förändring av likvida medel		14
-101

NOT 12
Kortfristiga skulder
2006
2005
Leverantörsskulder	159	104
Interimsskulder
534
503
Summa kortfristiga skulder
693
607
NOT 13
Borgensförbindelser och ställda panter
2006
2005
Karlskrona kommun	1 623**	1 499
AB Karlskrona Moderbolag
55
53
Summa borgensförbindelser
och ställda panter
1 678
1 552
** = Därav till kommunala bolag 355 Mkr (362 Mkr).
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Betalningsflödesrapport

2006
2005
2 689	3 043
2 689
3 043
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Bokslut för kommunen – ekonomisk översikt
Å rets resultat, kommunen

U ppföljning av kommunens finansiella mål

U ppföljning av balanskravet

F örändring av kommunens nettolåneskuld

Kommunens verksamhet visar för tionde gången under de
senaste elva åren ett positivt resultat. Resultatet uppgår till
30 Mkr och motsvarar 1,3 % av skatteintäkterna. I jämförelse med föregående år innebär det en resultatförbättring
med 25 Mkr. Resultatet är något bättre än enligt senaste
delårsbokslut och även högre än den reviderade årsbud
getens 24 Mkr.
Det främsta skälet till resultatförbättringen i jämförelse
med den antagna kompletteringsbudgeten är att skatte
intäkterna reviderats avseende 2005 och 2006 till det
positivare. Dessutom har kommunens pensionskostnader
med anledning av det nya pensionsavtalet inte ökat så pass
mycket som enligt budget. Detta i kombination med att kostnaderna ökat mindre än skattetillväxten medför att vi får ett
positivt resultat.

Sedan tolv år tillbaka använder sig Karlskrona kommun av
finansiella mål för att långsiktigt styra tilldelningen av pengar till 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 2006 fastställdes, angavs målen till att vi skulle uppnå
ett positivt resultat om 24 Mkr, samtidigt som samtliga investeringar skulle skattefinansieras och nettolåneskulden skulle
uppgå till högst 699 Mkr.
Vi kan nu konstatera att vi nådde den grundläggande
målsättningen om ett positivt resultat om 24 Mkr eftersom
resultatet blev 30 Mkr. Dessutom uppnådde vi de övriga två
målsättningarna, då samtliga investeringar - exklusive Arena
Rosenholm och VA Johannishusåsen enligt särskilt beslut
- har kunnat skattefinansieras och kommunens låneskuld
minskat med 131 Mkr. Det tidigare beslutet att investeringen
i Arenan ska finansieras med försäljningsmedel har också
uppnåtts under året.

Kommunen har mött de stora realisationsvinsterna som uppstod i samband med fastighetsförsäljningarna i våras med
extra nedskrivningar och realisationsförluster, så därmed
kan hela årets överskott disponeras i redogörelse för balanskravet.
Sedan balanskravet infördes år 2000 har 135 Mkr
ackumulerats i positivt resultat. Årets resultat kan därmed
användas i framtida balanskravsredogörelser.

För 2006 har kommunen budgeterat med en nettolåneskuld
om 699 Mkr vid årets slut. Trots totala investeringar om 143
Mkr, varav Arena Rosenholm 12 Mkr, så uppgår nettolåne
skulden bara till 523 Mkr. Sammantaget innebär detta en
minskning med 131 Mkr jämfört med 2005.
I slutet av december 2005 undertecknades ett kontrakt om försäljning av fastigheter med Amazun AB.
Försäljningen avsåg fastigheter ägda av Karlskrona kommun/tekniska nämnden, Fastighetsbolaget Gullberna KB
och AB Karlskronahem. Försäljningen fastställdes i februari
2006 av kommunfullmäktige. Detta är i enlighet med det
beslut som togs i samband med satsningen på Arena
Rosenholm. Efter det att affären avslutats har kommunens
nettolåneskuld minskats motsvarande den andel som avser
Karlskrona kommun.

Årets resultat, mkr
Mkr
60,0
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En analys på helhetsnivån visar att kommunens nettokostnader under år 2006 ökade med cirka 6 % samtidigt som
skatteintäkterna inklusive statliga bidrag ökade med 6,6 %.
Varje procentenhets kostnadsökning av nettokostnaderna
motsvarade för kommunen knappt 23 Mkr år 2006.
I den kompletteringsbudget som antogs i maj anslog
fullmäktige ytterligare 10 Mkr till äldreomsorg. Trots det har
äldrenämndens kostnader överskridit budget med 9 Mkr,
vilket motsvarar en avvikelse på drygt 1 %. Avvikelsen beror
framför allt på minskade intäkter och volymökningar.
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i %
av skatteintäkter och statsbidrag
%
3
2,5

2,5
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2
1,5

0,5
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1
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0,3

0,2

År

0
-0,5
-1

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 konjunkturanpassa
de 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 ned
dragningar på grund av en försvagad konjunktur.
Under de senaste åren har vi fått komplettera bedömningen av konjunkturutvecklingen med utvecklingen inom
sysselsättningen. Skälet till detta är att det visat sig att den
sysselsättningsökning som normalt uppstår under en högkonjunktur först uppstår under dess senare del. Detta förhållande är av stor vikt för kommunernas skatteunderlag som
enbart beskattar enskilda personers inkomster.
Med anledning därav planerades för ett positivt resultat
om endast 1 % även för år 2006, då sysselsättningen trots
konjunkturläget inte bedömdes öka nämnvärt. Detta kunde
göras mot bakgrund av att allt tydde på att konjunkturupp
gången skulle fortsätta under år 2007 och att sysselsätt
ningen så sakteliga skulle börja öka igen. Bedömningen
grundades på att den fortsatta konjunkturuppgången också
skulle stärka den kommunala skattebasen genom att syssel
sättningen skulle öka. Utvecklingen under sista halvåret
2006 och hittillsvarande utveckling under 2007 har stärkt
denna uppfattning. Den ekonomiska planen för åren 20072009 har som finansiellt mål att kommunen år 2008 ska ha
uppnått ett positivt resultat om 2 %.

S oliditetsutveckling

Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång
sikt. Den anger i vilken grad som kommunen finansierat sina
tillgångar med eget kapital. Ju högre soliditet desto stabilare
blir kommunens ekonomi. En högre soliditet leder också till
lägre räntekostnader och allt annat lika till mer verksamhets
pengar.
Vid utgången av år 2006 uppgick soliditeten till 25,4 %.
Ökningen jämfört med 2005 då soliditeten uppgick till
23,2 % beror framför allt på att ersättningen för de försålda
fastigheterna använts till att minska låneskulden.
Att kommunens soliditet är så pass låg i jämförelse med
andra kommuners beror på att vi har en internbanksutlåning
till de kommunala bolagen, i stället för att kommunen ikläder
sig ett borgensansvar. Fördelen med detta är att de finansi
ella kostnaderna för hela kommunkoncernen blir lägre än
om respektive bolag skött sin egen upplåning. Om vi skulle
ersätta detta system med borgensförbindelse skulle solidi
teten höjas till drygt 53 %.
Soliditet exkl. pensionsskuld, inkl. utlåning bolag %
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Kommunens räntenetto är oförändrat jämfört med år 2005,
minus 3,4 Mkr. Detta innebär ett 6,7 Mkr gynnsammare
utfall än enligt budgeten för 2006. Orsaken till avvikelsen
är i huvudsak lägre genomsnittlig låneskuld. Under år 2006
har vi amorterat på låneskulden efter försäljning av kommunala fastigheter. Den sista december år 2006 uppgick den
genomsnittliga räntan på låneskulden till 3,39 procent.
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Resultaträkning

B o k s l u t

Balansräkning

Kommunen (Mkr)

Kommunen (Mkr)

Bokslut
2006
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar (not 1)
Verksamhetens nettokostnader

•

Budget
2006

760		
-2 942
-2 167
-119
-115

Bokslut
2005

Bokslut
2004

Bokslut
2003	

686
-2 745
-111	

628
-2 597
-112

609
-2 510
-111	

587
-2 383	
-106

Budget
2007
-2 298
- 109

-2 301

-2 282

-2 170

-2 081

2 322

2 305

2 178

2 079

Resultat efter skatteintäkter

21

23

8

-2

25

42

27

Finansiella intäkter (not 3)
Finansiella kostnader (not 4)
Ränta på pensionsskuld

95
-84
-1	

97
-95
-2

91	
-93	
-1	

88
-99
-1	

97
-111	
-1	

87
-104
-1	

84
-92
-2

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto

31

23

5

-14

10

24

17

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

30

23

5

-14

10

24

17

Resultat efter skatteintäkter
och finansnetto i % av skatteintäkterna	1,3 %	1,0 %

0,2 %

-0,7 %

0,5 %	1,2 %

0,7 %

Skatteintäkter och generella statsbidrag (not 2)

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Förändring av eget kapital (årets resultat)

-2 012

Bokslut
2002

-1 902

-2 407

2 037	1 944

2 434

till resultaträkningen (Mkr)

NOT 2
Skatteintäkter och generella statsbidrag
2006
2005
Skatteintäkter:
Allmän kommunalskatt	1 982	1 918
Slutavräkning 2004
0
0
Slutavräkning 2005	13	
-2
Prognos avräkningslikvid skatteintäkter 2006	13	
-21
Summa skatteintäkter
2 008
1 895
Bidragsintäkter:
Generellt statsbidrag
0
0
Inkomstutjämning	350	335
Införandebidrag
0
6
Generellt sysselsättningsstöd	34	36
Regleringsavgift
-1	
-13
Kostnadsutjämningsavgift
-62
-66
Utjämningsavgift LSS
-7
-15
Summa generella statsbidrag
314
283
Summa skatteintäkter och
generella statsbidrag
2 322
2 178

2006

2005

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter	1	1 343	1 373
Pågående nyanläggning		116	188
Inventarier
2	101	
97
Summa materiella anläggningstillgångar		
1 560
1 658
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper	3	
288
Långfristiga fordringar
4
0
Långfristiga fordringar hos koncernföretag		1 961	
Summa finansiella anläggningstillgångar		
2 249

289
0
2 179
2 468

Summa anläggningstillgångar		

4 126

3 809

Omsättningstillgångar
Förråd, lager och exploateringsfastigheter
5
47
25
Kortfristiga fordringar
6	174	116
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag
6
82	113
Likvida medel
7
0
0
Summa omsättningstillgångar		
304
253
SUMMA TILLGÅNGAR		

4 113

4 379

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
8
Eget kapital, ingående värde		1 014	1 009
Årets resultat		30
5
Summa eget kapital		
1 044
1 014

Noter

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 2006 och ianspråktagits under året har börjat skrivas av månaden
efter ianspråktagandet. Avskrivningstiderna följer redovisningsreglementet och
Kommunförbundets rekommendation.
I årets avskrivningar ingår extra nedskrivning enligt försiktighetsprincipen
av två fastigheter med totalt 8,4 Mkr.

Not

NOT 3
Finansiella intäkter
2006
2005
Ränteintäkter externa banker	1	1
Ränteintäkter kommunala bolag
80
65
Kommunens del av Gullberna KB:s resultat	11	
0
Kreditivränta
0
2
Övriga finansiella intäkter	3	
23
Summa finansiella intäkter
95
91
NOT 4
Finansiella kostnader
2006
2005
Räntekostnader externa långivare
80
91
Räntekostnader kommunala bolag	3	1
Övriga finansiella kostnader	1	1
Summa finansiella kostnader
84
93

Avsättningar
9
Avsättningar för pensioner		
43	39
Avsättning för särskild löneskatt		10
9
Övriga avsättningar		
0	1
Summa avsättningar		
54
49
Långfristiga skulder
10
Lån i banker och kreditinstitut		
2 354
2 704
Långfristiga skulder till koncernföretag		130	129
Summa långfristiga skulder		
2 485
2 833
Kortfristiga skulder
11
Kortfristiga skulder till koncernföretag		
Övriga kortfristiga skulder		
Summa kortfristiga skulder		
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

23	
507
530
4 113

23
460
482
4 379

Borgensförbindelser och ställda panter	12	394	380
Ansvarsförbindelser pensioner		
989
861
Löneskatt, ansvarsförbindelser pensioner		
240
209
Ansvarsförbindelse Gullberna KB		
0
49
Soliditet		
25,4 %
23,2 %

20
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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.

IB restvärde
Försäljningar
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
UB restvärde

2006
545
0
-63	
0
482

2005
593
0
-48
0
545

IB ackumulerat anskaffningsvärde	1 096	1 031
Årets anskaffningar	198
72
Försäljningar
-180
-7
UB ackumulerat anskaffningsvärde	1 114	1 096
IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Återförd avskrivning p g a försäljning
UB ackumulerade avskrivningar
IB ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar
UB ackumulerade nedskrivningar

-268
-47
61	
-254

-229
-39
0
-268

0
-1
0	1
0
0

IB pågående ny-, till- och ombyggnad	188	101
Årets anskaffningar
78
87
Omklassificeringar (färdigställande)
-150
0
UB pågående ny-, till- och ombyggnad	116	188
UB bokfört värde
Summa fastigheter

976	1 016
1 459

1 561

Specifikation
Markreserv	17	19
Verksamhetsfastigheter
776
668
Publika fastigheter
98
98
Fastigheter för affärsverksamhet
418
410
Fastigheter för annan verksamhet	34	177
Pågående investeringar	116	188
Summa fastigheter
1 459
1 560

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.

NOT 5
Förråd och exploateringar
Förråd
Exploateringar
Summa förråd

2006
IB restvärde
2
Årets avskrivningar
-1	
Försäljningar
0
UB restvärde	1	

Förrådet är värderat till återanskaffningspris.

2005
4
-2
0
2

IB ackumulerat anskaffningsvärde *
Årets anskaffningar
Försäljningar
UB ackumulerat anskaffningsvärde

259
210
28	32
0
0
287
242

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

-163	
0
-24
-187

-124
0
-23
-147

UB bokfört värde	100

95

Summa inventarier

97

101

* Barn- och ungdomsnämnden har justerat de bokförda värdena för såväl
anskaffningsvärde som ackumulerade avskrivningar. Nettosumman är dock
densamma.

NOT 3
Värdepapper, andelar och bostadsrätter
Aktier
Andelar
Bostadsrätter
Summa värdepapper

2006
281	
2
5
288

NOT 4
Långfristiga fordringar
2006
Fordringar koncernföretag	1 961	
Övriga långfristiga fordringar
0
Summa långfristiga fordringar
1 961

2005
281
2
6
289

2005
2 179
0
2 179

2006
2
45
47

NOT 6
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar koncernföretag
Interimsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

2006
2005
54
42
82	113
78	32
42
42
256
229

NOT 7
Likvida medel
Postgiro/koncernkonto bank
Summa likvida medel

2006
0
0
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2005
0
0

NOT 8
Summa eget kapital
2006
2005
IB eget kapital	1 014	1 009
Årets resultat	30
5
Summa eget kapital UB
1 044
1 014
Avgiftsfinansierat kapital
29
Skattefinansierat kapital	1 015
Summa eget kapital
1 044

NOT 9
Avsättningar

2006

29
985
1 014

2005

Pensionsskuld
Ingående skuld	39	31
Åtagande för garantipensioner
0
0
Årets ökning av nyintjänade pensioner
4
8
Utgående avsättning pensionsskuld
43
39
Särskild löneskatt
Ingående skuld
9
8
Årets avsättning särskild löneskatt	1	1
Utgående avsättning särskild löneskatt
10
9
Övriga avsättningar
Ingående skuld	1	
Reservering borgensförluster egna hem
-1	
Utgående saldo övriga avsättningar
0

22

2005
2
23
25
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2
-1
1

NOT 10
Långfristiga skulder
2006
2005
Externa långivare
2 354
2 704
Skulder koncernföretag	130	129
Summa långfristiga skulder
2 485
2 833

NOT 11
Kortfristiga skulder
2006
2005
Leverantörsskulder
87
56
Förskott ifrån kunder	19
24
Skulder till koncernföretag
23	
23
Semesterlöneskuld (inkl okomp övertid)	116	110
Pension, individuell del
65
61
Övriga interimsskulder
85
82
Övriga kortfristiga skulder	135	126
Summa kortfristiga skulder
530
482

NOT 12
Borgensförbindelser, ansvarsförbindelser och ställda panter
2006
2005
Egna hem
6	11
Kommunala företag, helägda	355	362
Länstrafiken Blekinge	33	
7
Ansvarsförbindelser pensioner
989
861
Löneskatt, ansvarsförbindelser pensioner
240
209
Ansvarsförbindelse Gullberna KB
0
49
(helägt kommunalt företag)
Summa borgensförbindelser
och ställda panter
1 623
1 499

Ansvarsförbindelsen i Gullberna KB avser summan av totala skulder minus
det egna kapitalet. Ingen som helst hänsyn tas i det sammanhanget till de
eventuella tillgångar som finns i bolaget. Samtliga fastigheter är sålda under
våren 2006.
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
2006-12-31 till 2 165 Mkr.
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Betalningsflödesrapport
2006

2005

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens kostnader (-)		
Justering ej rörelsekapitalpåverkande poster		
Justering avsättningar		
Summa verksamhetens nettokostnader		

760
-2 942
0
0
-2 182

686
-2 745
7
0
-2 052

Skatteintäkter och intäkter av bidrag		
Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader		

2 322
95
-85

2 178
91
-94

Betalningsflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet		

150

123

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

-23	
-28
48
-3

Betalningsflöde från den löpande verksamheten		

147

KOMMUNEN

-5
-9
-36
-49
74

Verksamhetens nettokostnader

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

Skatteintäkter och generella statsbidrag

218
-13
-348	17
-131
5

Årets kassaflöde		

0

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

0	101
0
0
0
-101

-101

NOT 2
Avyttrade materiella tillgångar
2006
2005
Inventarier
0
0
(bokfört värde)
(0)
(0)
Fastigheter	136	11
(bokfört värde)
(7)
(7)
SUMMA
136
11
2006
2005
28	32
47
72
78
87
153
191

NOT 3
Avyttrade finansiella tillgångar
Värdepapper, bostadsrätter
(bokfört värde)
SUMMA

2006
0
(0)
0

24

Rev årsbudget
2006

Utfall
bokslut
2006

Avvikelse
mot budget
2006

Barn- och ungdomsnämnden
-799,8
-800,7
-0,9
Handikappnämnden
-212,7
-210,9	1,8
Idrotts- och fritidsnämnden
-48,9
-48,7
0,2
Kulturnämnden
-47,3	
-48,1	
-0,8
Miljö- och byggnadsnämnden
-10,0
-8,7	1,3	
D:o, bostadsanpassningsbidrag
-9,9
-8,9	1,0
Socialnämnden (exkl socialbidrag)
-88,1	
-87,1	1,0
Socialnämnden, socialbidrag
-31,4
-38,5
-7,1	
Tekniska nämnden (skattefinansierat)
-91,6
-98,8
-7,2
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierat)
-7,0
-6,5
0,5
Utbildningsnämnden
-190,3	
-190,6
-0,3	
Äldrenämnden
-582,8
-592,0
-9,2
Kommunrevisionen
-2,0
-1,9
0,1	
Politisk verksamhet
-16,4
-15,9
0,5
KLF – basbudget
-122,4
-121,2	1,2
KLF – projektbudget
-25,0
-24,7
0,3	
KLF – övrig budget
-2,2
-2,2
0
Stöd till kollektivtrafiken
-27,8
-26,6	1,2
Räddningsförbundet
-34,7
-34,7
0
Interna räntor och avskrivningar	185,9	189,7	3,8
Utlåningsavgift
7,8
7,1	
-0,7
Avkastningskrav moderbolagskoncern	18,0	18,0
0
Vissa reserver och säkerhetsmarginal
-10,9
-10,9
0
Reserv för löne- och prisstegring
0
0
0
Realisationsvinst fastighetsförsäljningar	17,0	10,0
-7,0
Pensionskostnader
-37,0
-30,8
6,2
Avstämning arbetsgivaravgifter	1,5	1,8
0,3	
Kommunens del i Gullberna KB:s resultat	12,6	11,2
-1,4
Utjämningspost/utsläckning kalkyldifferens
2,2
2,2
0
Avskrivningar
-114,7
-119,1	
-4,4

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering av materiella tillgångar (-)	1	
-153	
-191
Avyttrade materiella tillgångar (+)
2	136	11
Investering av finansiella tillgångar (-)		
0
0
Avyttrade finansiella tillgångar (+)	3	
0
0
Betalningsflöde från investeringsverksamheten		
-17
-180

NOT 1
Investering av materiella tillgångar
Inventarier
Fastigheter
Pågående nyanläggningar
SUMMA

f ö r

k o m m u n e n

Budget, utfall och avvikelser (Mkr)

Not

till betalningsflödesrapporten (Mkr)

B o k s l u t

Driftredovisning

Kommunen (Mkr)

Noter

•

2005
0
(0)
0

Årsredovisning 2006
Karlskrona kommun

-2 267,9
2 303,1	

Resultat efter skatteintäkter

35,2

Räntenetto
Ränta på pensionsskuld

-10,1	
-1,5

Resultat efter finansnetto

-2 287,5

Utfall
bokslut
2005
-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
206,3
7,8
24,0
0
0
4,9
-37,2
0,9
0,3
0
-111,0

-19,6

-2 168,5

2 322,1	19,0

2 177,6

34,6

-0,6

9,1

-3,4
-1,0

6,7
0,5

-3,4
-1,0

23,6

30,2

6,6

4,7

Extraordinära intäkter/kostnader

0

0

0

0

Förändring av eget kapital

23,6

30,2

6,6

4,7

Årets investeringar
Under året har investeringarna uppgått till 143 Mkr (189 Mkr
året innan).
Det har investerats i fastigheter och anläggningar för
124 Mkr och i maskiner och inventarier för 19 Mkr.
Det enskilt största investeringsprojektet gällde åtgärder i
Verköhamnen. Investeringsutgiften 2006 för detta projekt var
33 Mkr. Inom hamnverksamhet investerades dessutom för
ytterligare 3 Mkr.
Det dominerande projektet under 2005, Telenor Arena
Rosenholm, avslutades under 2006 med utgifter om 12 Mkr.
Ett annat stort projekt var anläggning av Järavägen,
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15 Mkr. Övriga investeringar inom gatu- och vägnät (inkl
belysning) uppgick till 7 Mkr.
Ombyggnader för förskolans räkning om ca 26 Mkr har
skett i bl a Rödeby och på Hästö. Inom grundskola och gymnasie
skola investerades drygt 6 Mkr.
Inom fastighetsavdelningens område i övrigt genomfördes in
vesteringar för 9 Mkr, varav 5 Mkr i kvarteret Hjulhammar, 3 Mkr
på Östersjöhallen och uppemot 2 Mkr på Vedeby fritidsgård.
Vatten-, avlopps- och reningsanläggningar på skilda håll i
kommunen har byggts om och byggts till för drygt 13 Mkr. Bland
projekten kan nämnas Johannishusåsen (årets utgift: 5 Mkr),
Saleboda vattenverk och pumpstation Gräsvik.
Största anskaffningar av inventarier och utrustning har
skett inom förskola och gymnasieskola (12 Mkr).

F örvaltningsberättelse

•

B o k s l u t

f ö r

k o m m u nen

Ordlista
Anläggningskap i t a l

verksamhetsberättelser

Nettokostnad

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

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

Omsättningstillgång

Anläggningstillg å n g

Periodisering

Egendom avsedd för stadigvarande innehav.
Avskrivning

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.
Balansräkning

Beskriver kommunens finansiella ställning på bokslutsdagen.
Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt kapital.
Skulder och eget kapital visar hur kapitalet har anskaffats.
Betalningsflödes r a p p o r t

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

Avser över- eller underskott i förhållande till budget.
Driftredovisning

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

Lös egendom som inte är anläggningstillgång.
Fördelning av kostnader och intäkter på den redovisnings
period till vilken de hör.
Resultaträkning

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

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

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

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

Kommunstyrelsen

met. Avsikten är att under 2007 bli mer proaktiv i arbetet
att intressera företag att etablera sig i Karlskrona kommun.

Redovisningsprinciper

Ansvarsområde

T elecom C it y

Konsolidering

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.

Eliminering av interna mellanhavanden i en koncern.

V ägledande redovisningsprinciper

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.

Eget kapital

Kommunens totala kapital består av: anläggningskapital
(bundet kapital i anläggningar m m) och rörelsekapital
(fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål).
Extraordinära p o s t e r

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.

Kor tfristiga ford r i n g a r

Fordringar som förfaller till betalning inom ett år från
balansdagen.

F ö r s i k t i g h e t s p r i n c i p e n – restriktiv hållning vid värdering av tillgångar och skulder, d v s tillgångar får aldrig
övervärderas och skulder aldrig undervärderas.

Kor tfristiga sku l d e r

Ö p p e n h e t s p r i n c i p e n – redovisningen ska ske på ett

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

Kassa, bank och postgiro.
Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt.
Långfristiga ford r i n g a r

Fordringar som förfaller till betalning senare än ett år från
balansdagen.
Långfristiga sku l d e r

Skulder som löper på längre tid än ett år.

öppet sätt, föreligger tveksamheter mellan två redovisnings
sätt ska det väljas som ger den mest öppna beskrivningen
av utvecklingen och situationen.
P e r i o d i s e r i n g s p r i n c i p e n – intäkter och kostnader som

hör till redovisningsåret tas med oavsett tidpunkten för betal
ning.
Redovisningsprinciper för anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter som avser VA-verksamheten intäktsförs
det år som de betalas, i enlighet med rekommendation från
Rådet för kommunal redovisning. Anslutningsavgifterna för
elnät (Affärsverken) periodiseras över 10 år vilket stämmer
med branschpraxis och med kravet att redovisningen ska
ge en rättvisande bild av företaget.
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Årets händelser
B ostadsförsörjningsprojekt

Bostadsförsörjningsprojektet har bedrivits under 2005 – 2006
i syfte att främja kommunens tillväxt genom ett ökat utbud
av byggbara tomter och bostäder för att därmed möta en
ökad efterfrågan. Målet är 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.
F öretagsetablering

Under 2006 har näringslivsenheten, parallellt med att serva
de lokala företagen, löpande arbetat med att lotsa externa
intressenter till mark och lokaler samt i det kommunala syste
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2006 var året då TelecomCity startade nästa steg i sin
framgångsrika resa. Vi har förnyat varumärket och lyckats
positionera oss som den ledande regionen i Sverige i fråga
om Mobila tjänster. Idag är varumärket starkare än det
någonsin varit. 35 % av Sveriges chefer på topp- och mellannivå vet vad TelecomCity är och har en positiv bild av det.
Dessutom har företagen vuxit under 2006, och ca 250
nya jobb har skapats i TelecomCity-företagen. Dock skulle
ytterligare lika stor tillväxt varit möjlig, om det funnits större
tillgång på arbetskraft. Detta kommer att vara en av de
största utmaningarna under 2007.
TelecomCity har även arbetat för att upprätthålla och
förstärka relationerna med andra nätverk i världen men
framför allt med Svensk-amerikanska handelskammaren.
Arbetet med USA är ett av de projekt som kommer att bära
frukt under 2007.
L okalt R esurscentrum

Projektet Lokalt Resurscentrum för kvinnor i Karlskrona (LRC)
har som syfte att bidra till jämställd tillväxt och utveckling.
Genom olika aktiviteter stimuleras kvinnors entreprenörskap
för att skapa tillväxt. Det har varit målgruppsanpassat för
företagare, arbetssökande, kvinnor med invandrarbakgrund
och kvinnor på landsbygden. Karlskrona kommun har beslutat om en fortsatt satsning på kvinnors entreprenörskap.
En kraftfull satsning utgör projektet ”Företagsamma
kvinnor”, som finansieras av Europeiska socialfonden med
ca 1,4 miljoner kr. Syftet är att stärka befintliga företagare
och att stimulera till nyföretagande/entreprenörskap.

verksamhetsberättelser

verksamhetsberättelser

L andsb y gdsutveckling

M aritimt

Under året har fyra nya landsbygdsprojekt startats, Unga
entreprenörer, Våga ta steget, Sturkö/Tjurkö skansar och
Besökscentrum i Torhamn. Följande projekt har pågått under
2006 och kommer inte att avslutas förrän 2007, nämligen
Knutpunkt Yttre Park, Utveckling av fritidsinformation, Aspö i
mobilen samt Utveckling av Hasslö. Under året har också ett
utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd arbetats fram.

Arbetet med Stadsmarinan har fortlöpt under året. Två
intressenter/exploatörer arbetar med att stämma av intresset
på marknaden för att hitta tillräckligt underlag att förverkliga planerna. Parallellt sker en strävan att utöka dialogen
mellan de maritima aktörerna och med kommunen. Planen
är att konkretisera detta arbete i gemensamma aktiviteter
likt årets Båtmässa i samband med ”Sailet”. Allt för att ta
ett steg vidare inom denna sektor med dess stora potential.

B y gga & B o - dagarna

Bygga & Bo-dagarna genomfördes i Karlskrona den 13-14
maj 2006. Ett Bygga & Bo-center vid Blekinge museum och
ett informationstält på Ronnebygatan besöktes av ca 2 500
personer. En minimässa hade utställare från kommunen som
visade upp aktuella områden för byggnation samt 25 aktör
er från t ex banker, Skanska och seniorhusboende. 400
besökare utnyttjade möjligheten att åka på Bygga & Borundan ut till 13 olika färdiga eller blivande boendemiljöer
med allt från tomter till lägenheter och färdiga villor.
I nfly ttandeservice

En inflyttandeservice byggdes upp under 2006. Det togs
fram marknadsföringsargument och material anpassat till
nyinflyttade. Karlskrona kommuns hemsida blev fönstret
utåt för verksamheten. Alla nyinflyttade har under året fått
välkomst- och nyhetsbrev tillsammans med en gåva från
kommunen. Vidare har informationsträffar anordnats, med
ett antal tjänstemän, föreningar och andra intressenter som
fanns på plats och informerade.
Ett nätverk har initierats för nyinflyttade, vilket på sikt
kan bli en mötesplats för nyinflyttade som kan dra nytta av
varandras kontaktnät för att snabbt bli hemmastadda i kommunen.
T urism och besöksnäring

Turistsäsongen 2006 omfattade en hel del nya aktiviteter,
varav övervägande delen genomfördes i samfinansiering
med besöksnäringen. Det var i form av annonsering, delta
gande i TUR-mässan i Göteborg och minimässor i Danmark
samt TV-reklam i Köpenhamns TV. Vi har även arbetat med
aktörer för att finnas på en liten del av den tyska marknaden och haft besök av ca 20 tyska journalister för att följa i
Nils Holgerssons fotspår. För Polens räkning utökade vi sam
arbetet med Stena Line, och bl a gjorde polsk TV reportage
härifrån.
För år 2006 noteras bl a
• att hotellbeläggningen ökade ca 3 %
• att antalet campingnätter ökade ca 3 %
• att stugbyar och vandrarhem gick något tillbaka
• att skärgårdstrafikens passagerarantal ökade med 14 %
• att besöksmål och handel visade mycket trevliga siffror
för 2006
Sail Karlskrona var tillbaka vid havet och hade ett
program fyllt av båtar, visor och försäljare. Evenemangs
sommaren kompletterades med nya evenemang såsom
”Försommaryra i Kristianopel” och Batalj Carlscrona (ett
livefältslag i 1700-talsmanér på Skärva).
En referensgrupp etablerades för besöksnäringen,
bestående av aktörer från näringen, föreningslivet och kommunen. Målet är att definiera satsningsområden och växla
upp medel i marknadsföring av dessa.

I nformation

Karlskrona kommuns webbplats har haft drygt 1,4 miljoner
besökare under 2006, vilket innebär en ökning med 25 pro
cent. Med webbplatsen som grund kan vi i ett tidigt skede
informera medborgarna och bjuda in dem till diskussion
kring våra stora projekt. Under året har detta skett med
bland annat utvecklingen av handelshamnen och det nya
biblioteksbygget.
Möjligheten för medborgarna att påverka kommunens
verksamheter har också förbättrats genom ett enkelt formulär på webbplatsen där den som vill kan lämna förslag,
synpunkter och klagomål.
Marknadsföringen av kommunen har bland annat
skett genom tidningen Utsikt, ett magasin som framför allt
riktar sig mot näringsliv och beslutsfattare. Utsikt blev 2006
nominerad till Svenska Publishingpriset som bästa kommun
information.
Karlskrona kommuns nya intranät lanserades i maj med
målet att ge rätt information till rätt person vid rätt tillfälle.
Under februari slutfördes fas ett i bredbrandsutbyggnaden till mindre orter i kommunen. Cirka 98 % av alla
privatpersoner och 99 % av alla företag och myndigheter
har nu möjlighet att ansluta sig. Under hösten anslog kommunstyrelsen ytterligare 2,8 Mkr för att med statligt stöd
kunna bygga ut bredband till resterande orter.
Prio ett är ett pilotprojekt där vi med hjälp av ny teknik
prövat möjligheterna att vid en störning eller bristsituation
kunna leverera el till i förväg prioriterade användare,
exempelvis ett äldreboende eller ett företag. Prio ett är ett
samverkansprojekt mellan Karlskrona kommun, Affärsverken
AB och Radius AB och med finansiering från Statens energi
myndighet.
I nfrastruktur och kommunikationer

Under året har det arbetats med att försöka få till stånd förskottering av medel för upprustning av Kust till kust-banan.
I arbetet har berörda regioner och kommuner deltagit.
Kommunen har deltagit i Baltic Link Associations arbete, som
syftar till att stärka transportkorridoren väg 27 och Kust till
kustbanan i Sverige och väg A1 och järnvägen söderut från
Gdynia i Polen. Kommunledningsförvaltningen har också
varit engagerad i EU-projekt inom ramen för Interreg: Baltic
Gateway Plus, InterBaltic samt East West Transport Corridor.
K ollektivtrafik

Under 2006 har kollektivtrafiken fått nya entreprenörer.
När det gäller busstrafiken är Bergkvarabuss ny entreprenör och för Närtrafiken finns ett antal entreprenörer varav
Swebus Serviceresor är den största.
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F ly ktingintroduktion

Med anledning av den tillfälliga lagstiftningen som gjort
att fler personer fått uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige,
beslutade Karlskrona kommun om ett utökat flyktingmot
tagande med 55 personer.
Under 2006 tog Karlskrona emot 213 personer.
Av dessa var 133 vuxna och 80 barn/ungdomar.
Verksamheten 2006 har utvecklats mot en mer arbets
marknadsinriktad introduktion. I arbetet med att förbereda
flyktingarna för svenskt arbetsliv ingår att personen skriver
personligt brev och lär sig hur man söker jobb i Sverige,
och det ingår studiebesök samt möten och samtal med olika
arbetsgivare och företag.
Vidare bedrivs ”boskola” för nyanlända flyktingar i
samarbete med hyresgästföreningen och Karlskronahem,
och det genomförs ”starta eget”-kurs i samarbete med
Nyföretagarcentrum.
En uppföljning av flyktingar som mottogs 2003 och
som avslutades i december 2006 har gjorts. 2003 mottogs
101 flyktingar, varav 61 st i åldern 18 – 65 år. Om vi
räknar bort de som flyttat, studerar, fått pension, ej avhörts
eller sjukskrivits återstår 34 personer och av dem är 27
(79 %) ute på arbetsmarknaden.
A rbetsmarknadsenheten

Med det moderna samhällets höga tempo, högt ställda krav
på individen och dess kompetens samt stegrande krav på
tekniskt kunnande, är det lätt att hamna utanför. Genom att
erbjuda plats på Bubbetorps gård önskar kommunen ta till
vara på kunskapen och viljan hos dem som inte passar in i
den givna mallen. Med utgångspunkt i människan vägleds
och rehabiliteras deltagarna med målsättningen att motivera
och utveckla arbetsförmåga samt social kompetens. Varje
dag arbetar, praktiserar, studerar, arbetstränar eller rehabi
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literas drygt 100-talet människor på Bubbetorps Gård.
Hösten 2006 startade ett nytt projekt på Bubbetorps
Gård, Lyftet, med arbetssökande ungdomar 18-24 år som
målgrupp. Projektets syfte är att träna deltagarnas arbets
förmåga och sociala kompetens. Målet är att klara av
en praktik och så småningom arbete eller vidare studier.
Projektet är ett ESF-projekt i samarbete mellan Arbets
marknadsenheten och Jobb-Intro.
Andra projekt under 2006 har varit att mura upp en ny
stenugn i det gamla brännvinsförrådet på gården, renovera
Mor Annas kvarn i Vämöparken, tillverka tre kanonlavetter
för hamnplanen i Kristianopel och bygga en bro och sex
stättor till Lyckåleden.
Fixarservice i samarbete med äldreförvaltningen
och fixarlaget hjälper pensionärer, hemtjänsttagare och
funktionshindrade med exempelvis snöskottning, gräsklippning eller trädgårdsarbete.
Av de 101 personer som slutade på Bubbetorp förra
året gick 24 % vidare till arbete och 19 % började studera.
V ägvisaren

Vägvisaren är ett samarbete mellan arbetsförmedlingen och
Karlskrona kommun och omfattar Kommunala Programmet
(KUP) för ungdomar 17-19 år och Utvecklingsgarantin (UG)
för ungdomar 20-24 år. Från och med 2002 finns inom
Vägvisaren även program för deltagare i åldern 25 år och
uppåt, Aktivitetsgarantin. Programmen har bl a omfattat
Jobbsök, arbetsmarknadsinformation, utbildningsinformation,
personlig utveckling, samhällsinformation och friskvård.
Vägvisaren har idag ett gott renommé inom näringslivet
och många arbetsgivare ställer praktikplatser till förfogande
och rekryterar arbetskraft genom Vägvisaren.
Samverkansavtalen sades upp i december för Aktivitets
garantin, Kommunala Programmet och Utvecklingsgarantin,
vilket innebär att antalet deltagare minskas drastiskt 2007.

verksamhetsberättelser

verksamhetsberättelser

M öjligheternas hus

K anslienheten

Möjligheternas hus är ett rehabiliteringsprojekt för anställda
inom Karlskrona kommun och Landstinget med arbetsplatser
i Karlskrona. Syftet är att minska antalet långtidssjukskrivna
genom en sammanhållen tidsbestämd rehabiliteringsinsats.
Projektets mål är att 80 % av deltagarna ska ha återvänt till
arbete, helt eller delvis, alternativt fått sjukersättning, tempo
rärt eller tills vidare.
(Mer om Möjligheternas hus i Personalberättelsen)

För överförmyndarnämnden fortsätter ärendena att öka,
samtidigt som de blir svårare och av tyngre karaktär.
Arbetet med ensamkommande flyktingbarn tar också myc
ken tid i anspråk.
Under året genomfördes riksdags-, landstings- och
kommunval. Kommunen ansvarar för röstning i vallokal,
förtidsröstning och institutionsröstning. I årets val var det
första gången valnämnden arrangerade förtidsröstningen.
Till röstningslokaler användes huvudsakligen kommunala
lokaler. Kommunen får ersättning av staten enligt finansie
ringsprincipen, vilket väl täckte kostnaderna.

P ersonalhälsovård

Kommunhälsans mål är att för Karlskrona kommuns förvalt
ningar utgöra en opartisk samarbetspartner inom arbets
miljöområdet. Förebyggande arbete och yrkesinriktad
rehabilitering prioriteras.
(Mer om Kommunhälsan i Personalberättelsen)
J ämställdhet

Kommunens jämställdhetskommitté driver med stöd av
medel från ESF-rådet ett projekt som syftar till att öka kunskapen i jämställdhetsfrågor och kompetensen att utreda
verksamheter ur ett genderperspektiv. Bl a har man genom
fört utbildning i 3R-metoden.
Bland aktuella tillväxtprojekt har Arena Rosenholm
belysts ur ett 3R-perspektiv. Analysen visar på vikten av
att jämställdhetsperspektivet finns med även i det fortsatta
utvecklingsarbetet inom idrott och hälsa.
Karlskrona kommun är en av parterna i Equalprojektet
Nyckelkrafter som arbetar för att motverka fördomar och
diskriminering i arbetslivet på grund av kön, etnicitet, funktionshinder och sexuell läggning.
K arlskrona kompetenscenter

Kompetenscenters uppgift är att skapa en gemensam mötesplats för kompetens- och ledarutveckling och har under
2006 präglats av expansion genom breddning av verksamheten. Totalt har det varit ca 16 000 deltagare i de olika
aktiviteterna. Inom chefs- och ledarutvecklingsområdet inklusive ledarskolan har 79 dagar genomförts med sammanlagt
316 deltagare fördelade på 39 % män och 61 % kvinnor.
I T- enheten

Inför år 2006 genomfördes en omfattande växling av
budgetmedel mellan förvaltningarna och IT-enheten. Syftet
var att synliggöra kostnaderna för IT och på detta sätt få
möjlighet till en bättre och mer kostnadseffektiv styrning av
IT-resurserna. Arbetet fortsätter under 2007, då fokus kommer att läggas på att definiera IT-enhetens tjänsteutbud och
eftersträva en rättvisande prissättning på tjänsterna.
IT-enhetens organisationsutveckling, där kundfokus
är honnörsordet, har också fortsatt under hela året.
Förändrade rutiner kring hanteringen av ServiceDesk och
ändamålsenlig ombyggnad av IT-enhetens lokaler har bidragit till utvecklingen. Målet är att uppnå ökad kundnöjdhet,
ordning och reda i det interna arbetet och en god arbetsmiljö för IT-enhetens medarbetare.

K ommunarkivet

Kommunarkivets huvuduppgift är att se till så att Karlskronas
kommunala historia blir tillgänglig för olika typer av använ
dare. Detta sker genom upprättande av arkivförteckningar
och förvaltningshistoriker. Kommunarkivet har under året
utvecklat en hemsida. Arbetet fortsätter med att göra kommunarkivets olika register mer lättarbetade med olika sökfunktioner.

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

Kommunstyrelsen
Resultaträkning Mkr

2006

2005

2004

Intäkter	105,6	104,0
73,3
Kostnader
-298,7
-259,9
-228,1
Nettokostnad
-193,1 -155,9 -154,8
Kommunbidrag	196,4	159,5	156,4
Årets resultat
3,3
3,6
1,6
Investeringsutfall
0
(därutöver: Arena Rosenholm 12,0
Antal anställda
Antal årsarbetare

2,2
88,0

3,4
64,0)

245
240

239
235

313
305
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Telenor Arena Karlskrona
En satsning för idrott,
hälsa och evenemang
Karlskrona skall vara ledande inom idrott, hälsa och evene
mang i Östersjöområdet inom tio år – navet är Telenor
Arena Karlskrona. Så lyder visionen.
År 2006 var det första hela verksamhetsåret för Telenor
Arena Karlskrona och arenan har verkligen fått en flygande
start. Alla föreningar har fått fler aktiva och ökat antal
medlemmar, och det är främst ungdomsverksamheterna som
utökats. Föreningarna har möjlighet till mer träningstider, fler
lag, fler spelare och fler tävlingar, och flera föreningar har
anställt tränare. Gymnastik-, konståknings- och hockeyläger
genomfördes under juli-augusti med ett stort antal deltagare.
Karlskrona hockeyklubb var medarrangör av en ungdoms
landskamp mellan Sverige och Finland. Karlskrona hockeyklubbs hemmamatcher drar storpublik.
Under året arrangerades det en bra blandning av både
idrotts- och musikevenemang i arenan. Största evenemanget
var Melodifestivalen.
Kvalmatchen i handboll Sverige - Belgien spelades
för en fullsatt arena. Rallytävlingen Karlskrona Pokalen
arrangerades i september med start och målgång på
Rosenholmsområdet.
Karlskrona fick glädjen att vara värd för Melodi
festivalens tredje deltävling. Evenemanget drog stor publik,
ca 12 000 personer fördelade på tre föreställningar, och
deltävlingen gav genklang och uppmärksamhet i hela
Sverige. Det totala annonsvärdet för publiciteten i samband
med Melodifestivalen var 24,3 Mkr.
Evenemanget Christmas Spectacular drog drygt 3 000
personer då Joe Labero och Robert Wells bjöd på en
magisk julshow.
Sista veckan i oktober hade Telenor Arena Karlskrona
ettårsjubileum med bland annat kommunens hälsovecka och
föreläsning om mobbning. Finalen var lördagen den 28
oktober då det var öppet hus på området med ”prova på”
och aktiviteter av olika slag. No Excuses Foundation med
Carolina Klüft var på plats och barnen kunde göra hand
avtryck, rita teckningar och delta i olika tävlingar. I entrén
till ishallarna spelade Caj Karlsson och Johan Glössner.
KASK bjöd på konståkningsuppvisning av Hallowenklädda
små isprinsessor, KHKs Björnligan och några av A-lagets
spelare hade uppvisning och många passade på att prova
curling, tennis, golf och badminton. Det var också uppvisning av handboll och gymnastik. Höjdpunkten var fotbollsmatchen mellan Karlskrona FF och ett lokalt kändislag.
Utvecklingen av hälsoområdet och Rosenholms udde
har intensifierats och detta arbete sker i samarbete med
Kruthusen Företagsfastigheter AB och Vasallen AB.
Östersjösamarbetet och arbetet med att uppfylla de
målsättningar som skrivits in i avtalen med vänorterna runt
Östersjön har kommit igång ordentligt. Konkret samarbete
med Telenor Arena Karlskrona, Sport College Karlskrona,
skolutbyten och Baltic Sports Camp är under arbete.
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S port C ollege K arlskrona

Verksamheten i Sport College Karlskrona bedrivs i samklang
med ledningen för Telenor Arena Karlskrona. Huvudsyftet är
att initiera samarbete i nätverket och arbeta mot att bli såväl
en fysisk som en virtuell mötesplats. Det har bl a anordnats
föreläsningar för ungdomar och ledare och verksamhets
träffar. En satsning på en portal/mötesplats på Internet har
inletts.
Förutom funktionen som nätverk bedriver Sport College
Karlskrona egen verksamhet i samarbete med skolor, orga
nisationer och idrottsföreningar. Nämnas kan en verksamhet
där 5 000 barn och ungdomar, under tisdagsförmiddagar
på Telenor Arena Karlskrona, fått möjlighet att prova på
många nya idrotter. Även idrottsprofilerna på grundskolan
och gymnasiet med närmare 400 elever befäster utvecklingen av idrottssatsningen tillsammans med skolor och
idrottsföreningar.
Under Sport College Karlskronas flagg startade i
augusti en ny kommunal grundskola med idrottsinriktning,
Rosenholmskolan år 7-9. En utökning planeras inför läsåret
2007/08.
En större utbildningsinsats är under utarbetande, Ledar
utvecklingsprogrammet. Den fokuserar på ledares kompetens
som en nyckelfråga för att få en hälsosam och utvecklande
verksamhet för våra ungdomar.

verksamhetsberättelser

verksamhetsberättelser

Barn- och ungdomsnämnden

K unskap och analy s

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksam
het 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.

Kunskapsmålet i skolan, så som det mäts i betygen, har
inte uppfyllts helt tillfredsställande. Information har därför
begärts in från rektorer och förvaltning om nuläget samt om
pågående och framtida åtgärder.
Projektet Kunskap och analys pågår under läsåret
2006-2007 och avser att stimulera utvecklingsarbeten på
skolnivå. På Rödebyskolan kompletteras utvecklingsarbetet
med forskningsstöd. Lärarna på Tullskolan, Hästöskolan
och Vämöskolan får stöd från lokala kulturarbetare med
kreativa verktyg som stimulerar elevers olika sätt att lära.
Arbetslagen inom Lyckeby rektorsområde har en resursperson som stödjer och stimulerar lärarna att ge utrymme för IT i
undervisningen. Dessutom deltar en grupp lärare i Kunskaps
satsningen, en nationell utbildning som sätter fokus på kunskapsinnehåll, bedömning och likvärdig betygssättning.
Det hållbara lärandet belyses i en pågående utvärde
ring, där elevernas grundskolebetyg jämförs med deras
gymnasiebetyg.

Årets händelser

Å tgärder för måluppf y llelse
inom N O och matematik

S kolverkets utbildningsinspektion

Drygt 50 verksamma pedagoger är nu - efter samarbete
med BTH - matematikambassadörer, d v s inspiratörer i sina
respektive arbetslag. För att stödja den vardagliga undervis
ningen i naturvetenskap och teknik används skolutvecklings
materialet NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) av ca
22 % av klasserna i de lägre skolåren.

Ansvarsområde

Skolverket har under 2006 genomfört inspektion i
Karlskrona kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, grundskolan och särskolan. Skolverket bedömer
att verksamheterna genomförs i huvudsak i enlighet med
de nationella målen och kraven. Barn och elever når överlag goda resultat i fråga om utveckling av de normer och
värden som läroplanerna anger. Kunskapsresultaten är i
huvudsak i nivå med rikssnittet, men det är angeläget att vi
i kommunen fortsätter det påbörjade arbetet med att försöka
förbättra kunskapsresultaten.
Skolmiljöerna bedöms som goda och präglas av trygghet, trivsel och arbetsro. Den pedagogiska verksamheten
håller en jämn och god kvalitet som ligger i linje med de
nationella riktlinjerna. På många skolor bedrivs också ett
aktivt hälsofrämjande arbete.
De utpekade delar av verksamheten som bedömts ha
brister eller förbättringsbehov kommer att ligga till grund för
fortsatt utvärderings- och målarbete under hela 2007.
F örskolor

År 2005 genomfördes en enkätundersökning, där alla
föräldrar med barn i förskolan gavs möjlighet att lämna
synpunkter på kvaliteten i verksamheten. Under 2006 har
personalen i förskolan fått ge sin bild. Sammantaget stämmer resultatet från sistnämnda undersökning väl överens
med resultatet från föräldraenkäten år 2005, som gav ett
mycket gott betyg åt förskolans personal och verksamhet.
Undersökningen 2006 visar att arbetssättet i förskolan
har utvecklats och förändrats i den riktning läroplanen
anger. Förskolan är rolig, trygg och lärorik för barnen.
Den erbjuder en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,
fostran och lärande bildar en helhet. Barnen erbjuds spännande och utmanande miljöer, där de är delaktiga och kan
göra egna val, utifrån ålder och mognad.

G emensamma insatser som
s y ftar till ökad motivation
Attit y dundersökning skolår 5

Under året genomfördes den andra attitydundersökningen
med elever i år 5 och deras föräldrar. Bilden av skolan är
sammantaget positiv. Föräldrarnas förtroende för skolan har
förbättrats, likaså föräldrars och elevers syn på sina möjlig
heter till inflytande i skolan.
Viktigast för föräldrarna att kunna påverka är det egna
barnets möjlighet att få extra stöd. Detta och att kunna välja
skola är också det föräldrarna upplever sig ha störst inflyt
ande över. De allra flesta föräldrarna är nöjda med skolans
utvecklingssamtal och tycker att skolan är bra på att hjälpa
dem med att stötta det egna barnet i skolarbetet.
Den bild eleverna ger av skolan är sammantaget
ganska ljus, men där finns negativa inslag som bör uppmärksammas. Exempelvis måste arbetet mot mobbning
och rasism kontinuerligt uppmärksammas och ingå som en
del i värdegrundsarbetet. Elevernas svar visar att skolans
demokratiska fostran fungerar mycket bra. Skolan är bra
på att utveckla elevernas självförtroende och deras förmåga
att ta ställning till rätt och fel och till att samarbeta med
andra. Vidare anser eleverna att skolan lyckas väl med att
lära dem hur människor med olika bakgrund och åsikter
kan leva tillsammans. De flesta av eleverna upplever att de
har någon att vända sig till om de får problem i skolan och
att lärarna undervisar bra. Kraven i och utanför skolan är
lagom höga. Drygt nio av tio elever tycker att möjligheterna
att få extra stöd är ganska eller mycket bra.

Läs- och skrivläger för elever från år 4-6 har genomförts
sommaren 2006 på Säljö.
Sommarskola har 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 bidrar till att andelen elever
med behörighet till gymnasieskola ökar.
En liten hörselklass startade i augusti för elever med
grava hörselproblem. Eleverna har viss undervisning i sin
lilla grupp och övriga skoldagen integrerad.
Några förskoleklasser har arbetat med en metod
för läsinlärning som kallas Läsa genom att skriva. För att
utveckla och anpassa undervisningen i de moderna språken
genomförs ett samprojekt med utbildningsförvaltningen.
Bakgrunden är det alltjämt vikande antalet elever som söker
språkkurser på gymnasiet och det relativt stora antalet elever som hoppar av språkkurserna.
S eniorer i 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 finns ca 80 seniorer på ideell basis i
förskolor, skolor och fritidshem.
S pecialpedagogiska läromedel

Idékällaren öppnade i oktober. Den specialpedagogiska
bank som byggts upp under några år flyttade till egen lokal
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i Gullbernaområdet. Här kan personal få tips och
rådgivning samt låna specialpedagogiskt material.
S ärskola

Etableringen av en ny särskoleenhet på Rosenholm har möjliggjort en sammanhållen pedagogik och skolutveckling för
elever inom autismspektrumet. De gick tidigare i skola på
tre olika enheter. Särskolan/träningsskolan på Spandelstorp
har närmats grundskolan genom nytt gemensamt ledarskap
2006.
R osenholmskolan

Karlskronas förskolebarn och elever har fått ökade möjlig
heter till idrott genom idrottsprofil, prova påverksamhet och
skola på Rosenholm.
I T- satsningar

Skolportalen är nu utrullad till samtliga skolor. I stort sett alla
lärare är utbildade i att använda portalen. Vidare pågår
utbildning för att stimulera den pedagogiska personalen att
på bästa sätt använda skolportalen som ett hjälpmedel i
undervisningen. Ca 210 pedagoger har genomgått ECDLutbildning. Pedagogerna kommer även att erbjudas genomgå PIM-utbildning (Praktisk IT och Media). Arbetet med att
införa kostprogrammet Matilda har fortgått under året med
utbildning av kostansvariga.
Antalet användare av webtjänsten för bl a anmälan till
förskola har dubblerats från 800 till ca 1600. En ny tjänst
innebär att elever själva ska kunna söka skola via Internet.
I nformation

Utökad och förbättrad information via trycksaker, intranät
m m syftar till att ge brukarna och personalen kunskap och
förståelse för mål, innehåll och helhet i verksamheten. Goda
exempel på sätt att skapa lust för lärande har belysts. Det
tryckta informationsflödet ska successivt minska från år till år
till förmån för Intranät, där vi samlar all väsentlig information som behövs i arbetet.
V oly mutveckling

Den kommunala grundskolan år f – 9 har under 2006
minskat med 167 elever medan friskolornas elevtal har ökat
med 86 elever. Den totala nettominskningen är 81 elever.
Förskolan har utökats med ca 200 barn. Snittiden per
barn har fortsatt att öka med närmare 1 timme per barn.
Fritidshemsvolymen har också ökat.
Under 2006 öppnades fyra nya förskolor, Skillingenäs,
Strömsberg, Adlersten samt Lotsen på Gullberna. Andra
mindre utökningar har gjorts inom befintliga verksamheter
runt om i kommunen.

Ekonomiskt utfall
Bokslutet för 2006 visar en negativ budgetavvikelse om
- 0,8 Mkr, motsvarande 0,1 %. Rektorsområdena uppvisar
dock ett positivt resultat mot budget om 1,2 Mkr.
Investeringsutrymmet har varit 7,9 Mkr varav 6,9 Mkr
har nyttjats för utrustning till förskolor och skolor samt för
investeringar inom storköken.

verksamhetsberättelser

verksamhetsberättelser

Framtiden
Förutom att kvalitetsredovisningarna påvisar god kvalitet så
är personalgruppernas delaktighet i kvalitetsarbetet mycket
god. Skolverkets inspektioner i kommunal och fristående
skola i Karlskrona har också givit goda resultat. Tillsammans
gör detta att självförtroendet i det fortsatta förbättringsarbetet har ökat. Det finns därmed en god grund för det arbete
som är absolut nödvändigt för att förbättra måluppfyllelsen
avseende kunskapsmålen.
Bland viktiga hjälpmedel för att engagera föräldrarna
i arbetet märks under 2007 individuella utvecklingsplaner
och fortsatt utveckling av skolportalen.
Moderniseringen och upprustningen av Rosenfeldtskolan
som inleds 2007 följs av en lokalbehovsutredning som, för
hela kommunen, kommer att göra en bedömning av fortsatt
lokalbehov samt behov av kvalitetshöjande insatser.
Likabehandlingslagen som började gälla från april
2006 ställer krav på skolan att upprätta likabehandlingsplan.
Skolorna ska i sin kvalitetsredovisning följa upp denna plan.
Den politiska inriktningen innebär att skolpeng införs för
att öka föräldrarnas engagemang och stimulera konkurrens
mellan skolor/enheter och tydlighet i rektors uppdrag. Rätt
för föräldrar att få skriftliga omdömen kommer att införas
successivt.
Förskoleutbyggnaden behöver fortsätta och med bättre
ingångar i planeringsprocessen ökar förutsättningarna för
att ligga i fas med etableringen av nya bostadsområden.
Färre provisorier kommer att ge förbättrad lokalstandard
i förskolan.
I den kommunala förskolan förväntas 2006 års utveck
lingsarbete i samarbete med de fackliga organisationerna
ge effekter under 2007.
Den politiska inriktningen innebär att förskoleutbygg
naden inriktas på enskilda verksamheter och att alternativ
till förskola stimuleras.

Barn- och ungdomsnämnden
Resultaträkning Mkr

2006

2005

2004

Intäkter	133,4	113,3	113,7
Kostnader
-933,7
-905,2
-866,2
Nettokostnad
-800,3 -791,9 -752,5
Kommunbidrag
799,4
793,6
752,6
Årets resultat
-0,9
1,7
0,1
Investeringsutfall
Antal anställda
Antal årsarbetare

6,9

7,6

6,3

2 101
1 971

1 952
1 829

1 916
1 793

2006

2005

2004

5 195

5 034

424

466

8 232

7 800

5,15

5,21

V erksamhetsmått
Verksamhetsmått

Antal inskrivna barn i
förskola och skolbarnsomsorg
5 286
Antal inskrivna barn
i familjedaghem	396
Totalt antal omsorgstimmar
(i tusental timmar)
8 601	
Antal barn i
barnomsorg/heltidstjänst

5,03	

Antal elever i förskoleklass
591	
581	
548
D:o, friskola
59
56
55
Antal elever i
grundskola åk 1-9
5 548
5 725
5 899
D:o, friskola
812
729
651
Antal elever i särskola	161	158	160
Antal asylsökande elever	38
Antal skolskjutsbarn	1 950
Öppen förskola, antal enheter
5
Nettokostnad/barn 1-5 år
i förskola 30 tim/vecka
exkl lokaler (i kr)

50 601	

50
2 000
5

57
2 000
5

45 490

51 429

Nettokostnad/barn 6-12 år
i skolbarnsomsorg 13 tim/
vecka exkl lokaler (i kr)	12 363	12 627	13 628
Nettokostnad/barn
i familjedaghem:
- 30 tim/vecka (i kr)
- 13 tim/vecka (i kr)

55 530
24 680

Bruttokostnad per elev
(i kr) exkl lokaler:
- undervisning	34
- läromedel
2
- elevvård	1
- övrigt
- särskolan, totalt	172

52 463	 53 451
22 084 24 704

954	33
204
2
171	1
764
626	169

34

837	32
139
2
114	1
693	
395	162

728
273
039
616
051
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Utbildningsnämnden
Ansvarsområde
Utbildningsnämnden svarar för de frivilliga skolformer
na gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, SFI och
uppdragsutbildning samt kommunens tryckeri (Psilander
Grafiska) och länets AV-central.

Årets händelser
Skolverket har under året genomfört en större inspektion av
utbildningsnämndens verksamhet och avlämnat rapport. I
denna konstaterades att våra utbildningar håller en jämn
och god kvalitet och att miljön bedöms som god i alla
avseenden. Ett antal brister påpekades dock, en del av
mer formell karaktär, vilka åtgärdats inför 2007. Ett antal
utvecklingsområden pekades ut som vi behöver förbättra
ytterligare, t ex kvalitetsarbetet. Detta har redan påbörjats
och vi har en förvaltningsövergripande kvalitetsgrupp med
representation från varje skola. Gruppen ska samordna
arbetet med kvalitetsredovisningar och verksamhetsberättelse
och stödja enheterna i kvalitetsarbetet.
En stor del av kompetensutvecklingen under året ägnades åt den föreslagna gymnasiereformen -07, vilken dock
avblåstes efter valet i september. Detsamma gällde för det
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planerade Rosenholmsgymnasiet, där en arbetsgrupp tagit
fram förslag till verksamhetsidé och ritning. Projektet avbröts
av ekonomiska skäl.
Lokalmässigt genomfördes första delen av ombygg
naden av Östersjöskolans lokaler samt renovering av
lärlingsutbildningens lokaler i Jämjö.
Inför höstterminen infördes nya utbildningsformer för
Individuella programmet, som innebar utbildningsvägar
mera anpassade till elevernas behov/önskemål.
Under året introducerades på alla enheter den s k Skol
portalen som är ett nytt IT-verktyg för personal och elever i
det dagliga arbetet på skolorna.
När det gäller undervisningen har olika modeller för att
tillgodose elevernas stödbehov och för att undvika lärarlösa
lektioner införts på samtliga enheter. Detta har skett genom
att ”lärcentra” skapats och genom att tid lagts ut för stöd i
arbetslagens tjänstefördelning.
Under året har en informatör/marknadsförare anställts
för att se över informationsvägar och öka professionalismen
i marknadsföringsinsatserna. Exempelvis kan nämnas att en
gymnasiemässa anordnades under hösten 2006. Vidare
har en aktivitetssamordnare anställts för att arbeta med
fritidsaktiviteter för bland annat de elever som kommer
från annan kommun. En processledare har anställts för att
utveckla Teknikcollege-konceptet i samverkan med företag
och andra Blekingekommuner.
Jämförelsestudien med 3KVH-kommunerna inom gym
nasieverksamheten har fortsatt och man har även påbörjat
jämförelser kring SFI-undervisningen i kommunerna.

verksamhetsberättelser

Vi har under året haft fortsatt fokus på den ekonomiska
uppföljningen. Enheterna diskuterar månatligen det ekono
miska utfallet med förvaltningsledningen. Varje kvartal har
verksamheten följt upp avhoppsfrekvenser och dess orsaker.
På grund av den ekonomiska situationen har alla enheter, framförallt vuxenutbildningen, arbetat med personal
anpassningar. I förvaltningen har en omställningspool skap
ats för personal som inte kunnat rymmas i den ordinarie
organisationen. Dessa har successivt placerats på andra
tjänster då underlag funnits. Personalmässigt kunde Skol
verket också konstatera att vi hade en mycket hög grad
av behöriga lärare och att många av de idag obehöriga
lärarna genomgår s k SÄL-utbildning.
M ål och måluppf y llelse

Skolplanens målsättning att 1,5 % av personalbudgeten ska
avsättas till kompetensutvecklingsmedel nåddes inte, bara
1,3 %. Exempel på kompetensutvecklingsinsatser har varit
utbildning i mångkultur – hedersrelaterade frågor och betyg
och bedömning.
Skolplanens mål om att tillgodose 95 % av elevernas
förstahandsval kunde inte nås. Vi klarade att ge 81 % av
eleverna det önskade förstahandsvalet (83 % 2005). Detta
beror med all säkerhet på att vi under året fortsatt att krympa
organisationen och att många elever valde utbildningar där
det av flera skäl inte gått att öka elevvolymerna ytterligare.
Byggprogrammet är ett sådant exempel. Branschen har inte
haft möjlighet att ta emot fler elever på APU (arbetsplatsförlagd utbildning).
Andelen elever som fullföljt sin utbildning inom fyra
år har minskat något jämfört med förra året, från 78 % år
2005 till 76 % år 2006. Skolplanens mål är 80 %. Vad
denna nedgång beror på är svårt att säga. Den kan möjligen ha påverkats av att lärartätheten minskade något under
året, från 7,9 till 7,8 lärare per 100 elever.
Vad beträffar målsättningen att elevernas genom
snittliga medelbetyg ska vara 14,5 når vi samma resultat
som föregående år, nämligen ett genomsnittligt medelbetyg
på 14,3.
År 2006 har vi haft fler elever i egen verksamhet än
budgeterat. I egna skolor har genomsnittet under året varit
2 358 elever jämfört med internbudgetens genomsnitt med
2 326 elever. Antalet elever från Karlskrona kommun
som studerar på gymnasieskolor hos annan huvudman har
däremot varit färre än budgeterat, 358 elever jämfört med
budgeterat 388 elever.
Under 2006 har utbildningsförvaltningen fått särskilda
projektmedel av SALA-IDA för att utveckla samarbetet med
utbildningsförvaltningen i Tshwane South (Pretoria) Syd
afrika. Projekten handlar om kulturutbyte och gemensam
utveckling av kvalitet och effektivitet.

verksamhetsberättelser

Ekonomiskt utfall
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) uppvisar ett års
resultat på - 0,3 Mkr inklusive en extraordinär kostnad om
0,4 Mkr.
Investeringar för totalt 4,5 Mkr har genomförts, framför
allt inköp av utrustning till gymnasieskolorna. Bland annat
har det anskaffats utrustning till köken för 0,4 Mkr och till
IT för 1,0 Mkr.

Framtiden
Under våren 2007 kommer en genomgång av utbildnings
nämndens organisation att göras i syfte att ytterligare
utveckla ledning och styrning av verksamheten.
Arbetet med att införa arbetslag intensifieras på enheter
na. Flera skolor kommer att introducera en modell med hemklassrum för att skapa en bättre arbetsmiljö för eleverna.
Teknikcollegearbetet fortsätter i syfte att lämna in
en ansökan om certifiering (gemensamt för samverkans
kommunerna).
Ett NPF-center, Carpe Diem, öppnar under tidig vår i
samarbete med handikappnämnden för att ge ett hemorts
alternativ för denna elevgrupp som tidigare hänvisats till
utbildning/boende på andra orter.
Samarbetet i Sydostregionen utvecklas och förslag läggs
under våren till samordning av någon utbildning i regionen.
Likaså kommer det förslag till gemensam interkommunal
ersättning, under förutsättning att kommunerna kan enas.
Etapp 2 av Östersjöskolans ombyggnad kommer att
genomföras.
Sydafrikaarbetet fortskrider och i planeringen ligger att
gemensamt med SKL, Sveriges kommuner och landsting, ut
veckla Skolkompassen (ett värderingssystem). Detta ska kunna
bli ett internationellt verktyg i lednings-/styrgruppsarbetet.
Vuxenutbildningen kommer att anpassas till den
nya statsbidragsnivån, vilket innebär en kraftig personal
minskning 2007. Under våren presenteras ett förslag till hur
framtidens vuxenutbildning kan utformas för att vara mer
anpassad till de nya förutsättningarna.
Under 2007 kommer förvaltningen att ha en kraftig
elevökning. Från hösten ska 160 fler elever rymmas inom
utbildningsnämndens verksamhet. Utökning av platser
kommer framför allt att ske på de minst kostsamma programmen. Elevernas val torde dock se procentuellt lika ut
i fråga om yrkesförberedande program kontra studieförberedande program, samtidigt som vi kommer att kunna
erbjuda procentuellt färre platser på de yrkesförberedande
programmen. En avgörande fråga blir då, hur många av
eleverna som kommer att söka utbildning hos annan huvudman om vi inte kan bereda plats. Ett felaktigt scenario kan
slå hårt på ekonomin.
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Utbildningsnämnden
Resultaträkning Mkr

2006

Intäkter
75,7
Kostnader
-266,3	
Nettokostnad
-190,6
Kommunbidrag	190,3	
Årets resultat
-0,3

2005

2004

71,7
73,4
-273,8
-272,5
-202,1 -199,1
201,8	185,5
-0,3
-13,6

Investeringsutfall

4,5

4,4

4,4

Antal anställda
Antal årsarbetare

421
401

398
381

398
380

2006

2005

2004

V erksamhetsmått
Gymnasieskolan

Antal elever
(genomsnitt av vår och höst)
2 358
2 327
2 403
- därav från andra kommuner	326	336	341
Bruttokostnad per elev (tkr)
i egna skolor
76
81	
79
- därav undervisning	32	32	32
- därav läroböcker	1	1	1
- därav lokaler inkl lokalvård	18
25
24
Bruttokostnad per elev (tkr)
hos annan huvudman
94
94
97
Antal lärare (heltidstjänster)
per 100 elever
7,8
7,9
7,8
Verksamhetens nettokostnad (kr)
per inv
2 124
2 308
2 355
Elever från Karlskrona kommun som studerar på gymnasieskolor
hos andra huvudmän (genomsn vår/höst)
- kommuner och landsting	122	121	114
- fristående skolor
236
216	152
- totalt (medeltal vt/ht)	358	337
266
Studieresultat (elever vid Karlskrona kommuns gymnasieskolor):
Genomsnittlig betygspoäng	14,3	14,3	14,0
(Enligt skolplanen)
(14,5)
(14,5)
(14,0)
Andel nybörjare som fullföljde
utbildningen inom 4 år
69 %
73 %
68 %
D:o exklusive IV
76 %
78 %
76 %
(Enligt skolplanen)
(80 %)
(80 %)
(80 %)
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Studieresultat (jämförelse 3KVH-kommunerna 2006):
Andel nybörjare som fullföljde utb inom 4 år
		
		

Genomsnittlig
betygspoäng

Inkl IV Exkl IV

Karlskrona kommun	14,3	
Halmstads kommun	14,3	
Kalmarsunds gymnasieförbund	14,0
Kristianstads kommun	13,6
Växjö kommun	14,5

69
77
78
73
79

Större städer	14,1	
Riket	14,0

76 %
74 %

83 %
83 %

2005

2004

Vuxenutbildning (exkl SFI)

2006

%
%
%
%
%

76
84
83
77
83

%
%
%
%
%

Producerade verksamhetspoäng 478 984 510778 416819
- andel gymnasie
83 %
86 %
86 %
- andel grundvux	17 %	14 %	14 %
Antal lärare (heltidstjänster)
per 100 heltidsstuderande
4,0
4,1	
4,8
Bruttokostnad per
verksamhetspoäng
43	
43	
48
- därav undervisning
22
21	
25
- därav läroböcker	1	1	
2
- därav lokaler inkl lokalvård
6
5
6
Nettokostnad per invånare (kr)	156	186	160
Svenska för invandrare (SFI) 2006
Producerade
undervisningstimmar
Bruttokostnad per
undervisningstimma
Nettokostnad per invånare (kr)
* = uppgift saknas

2005

2004

43 414

*

70
75
23	15

*
24

55 712

verksamhetsberättelser

verksamhetsberättelser

A llmänkulturavdelning / konsthall

Verksamheten omfattar 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 med nästan 10 000 besök. Vidare sammanställs och utsänds kommunens informationsblad om kultur
utbudet en gång per månad.
Konsthallen har under året haft utställningsverksamhet
samt övrig verksamhet såsom familjeföreställningar, konserter, föredrag, skapande verkstad samt uthyrning till föreningar och företag. Sommarens stora utställning med affischer
av Miró slog besöksrekord med ca 7 000 besökare. Konst
projektet i världsarvsmiljö - Lars Tunbjörks fotodokumentation
av Karlskrona - visades under sommaren ute i staden.
Efter drygt 10 års utställningsverksamhet stängdes
Båtsmanskasernen vid årsskiftet och konsthallsverksamheten
flyttades till Konserthusteatern.
K ulturskola och K U B I K

Kulturnämnden
Ansvarsområde
Kulturnämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek,
konsthall och konstinköp, världsarvsfrågor, stöd till
kulturföreningar, kultur i skolan och kulturskola samt för
Konserthusteaterns och Sparresalens drift och uthyrning.
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 varumärke stärkts.

Måluppfyllelse
- Årets händelser
Kulturnämnden har under 2006 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. Antalet elever i kulturskolan
är stabilt. Antalet anställda i förvaltningen har ökat med ca
10 personer, främst på grund av plusjobbsanställningar.

Ekonomin inom förvaltningen har varit hårt ansträngd under
året med underskott kopplat till intäktskrav och dubbla hyror.
En översyn av förvaltningens lokaler har resulterat i beslut
om flyttning av konsthallen, planerad ombyggnad av Sparre
salen och en påbörjad process om ett nytt stadsbibliotek.
Kulturnämndens mål under mandatperioden har i stort
sett uppnåtts. Undantaget är arbetet med etablerandet av
Ung Scen som har försenats.
B ibliotek

Folkbiblioteken har till generell uppgift att utan avgift till
handahålla böcker och annan media för information,
kunskap, bildning, förströelse och upplevelse. Utöver bas
uppdraget bedrivs kompletterande verksamhet med bland
annat utställningar och program. En stor del av bibliotekens
resurser upptas av skolbiblioteksservice mot grundskolan.
Karlskrona kommun har tolv bibliotek omfattande tio
filialbibliotek, ett huvudbibliotek samt Läsesällskapets bibliotek. Under året har särskilt fokus lagts på bättre mediaplanering och ökad tillgänglighet.
Biblioteksorganisationen står inför stora utmaningar
inom bemanning, lokalisering, kompetensutveckling och
resursfördelning. Nuvarande biblioteksstruktur innebär svårigheter att upprätthålla kvalité och tillgänglighet. Under året
har en ny biträdande bibliotekschef rekryterats och anställts.
Planeringen av ett nytt stadsbibliotek påbörjades under året
genom beslut i kommunstyrelsen och tillsättande av en politisk styrgrupp.
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Kulturskolans huvuduppgift är att tillvarata barns och ungdomars behov av skapande genom att erbjuda verksamhet
inom områdena musik, dans, bild, teater och film. Genom
att fortlöpande redovisa elevernas färdigheter i form av
föreställningar och konserter skapas en tydlig relation med
Karlskronapubliken.
Kulturskolan har haft ovanligt stor programverksamhet
under året och särskilt kan nämnas att den andra UKMfestivalen i Karlskrona blev en fantastisk succé med utsålt
konserthus, dansföreställningar och konserter.
Kulturskolans tjänster är mycket eftertraktade och flera
ämnen har idag väntelistor.
KUBIK är kulturförvaltningens övergripande samarbete
för att stärka barn- och ungdomskulturen i Karlskrona. Inom
ramen för uppdraget genomfördes ett tiotal arrangemang.
Verksamheten har utvärderats och kommer att få en ny
inriktning under 2007.
K ulturlokaler

Enheten för kulturlokaler omfattar drift och uthyrning av
Konserthusteatern och Sparresalen. Antalet arrangemang
i Konserthusteatern har ökat kraftigt, och vår- och höst
säsongerna har i stort sett varit fullbokade. Runt 75 000 har
besökt arrangemang i dessa lokaler under året.
V ärldsarvet – Ö rlogsstaden K arlskrona

Världsarvsarbetet drivs i huvudsak inom en särskild sam
verkansgrupp med företrädare för Marinmuseum, Blekinge
museum, Länsstyrelsen, Karlskrona kommun, Statens
Fastighetsverk, Karlskronavarvet, Försvarsmakten och
Fortifikationsverket. Inom ett projekt med mobila tjänster har
det utarbetats guider för Aspö respektive Karlskrona som
rönt stor uppmärksamhet. Förvaltningen har deltagit i konfe
renser och projekt i Grimeton, Narva, Rostock, Stockholm
och Pretoria (Sydafrika). Förvaltningen har också varit värd
för ett tiotal internationella studiebesök i Karlskrona.
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Kulturnämnden
Resultaträkning Mkr

2006

2005

2004

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

9,4
-57,5
-48,1
47,3	
-0,8

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

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

Investeringsutfall

0,3

1,5

0,6

Antal anställda
Antal årsarbetare

83
75

74
65

76
67

2006

2005

2004

V erksamhetsmått
Bibliotek

Antal utlån totalt
500 542 507 108 522 306
- varav nedladdning
av musik och e-bok	1 778
- varav utlån stadsbibliotek
266 883	 268 563	 272 313
- varav utlån filialer
231 881	 238 545 249 993
Antal utlån/invånare
8,09
8,26
8,54
Bruttokostnad/utlån
45
44
41
Nettokostnad/utlån	38	37	35
Antal öppettim/v stadsbibl vux
51	
51	
51
Antal öppettim/v barnavd	36	36	36
Antal öppettim/v filialer	153	151	167
Bruttokostnad/öppettimma	1 812	1 813	1 640
Nettokostnad/öppettimma	1 510	1 526	1 376
Kulturskola
Antal elever	1 173	1 289	1 172
Antal elever/lärare
73	
69
72
Kostnadstäckningsgrad
15 %	19 %	16 %
Båtsmanskasernen
Antal utställningar	16	15	17
Antal öppettim/vecka	30	30	30
Antal skolföreställningar
musik/teater
260
219
286

verksamhetsberättelser

verksamhetsberättelser

Framtiden

Idrotts- och fritidsnämnden
Årets händelser
Östersjöhallen har under hösten tagits i bruk efter ombygg
nad från tennishall till idrottshall för både skol- och förenings
verksamhet.
Kommunfullmäktige har beviljat bidrag till Rödeby Moto
crossklubb i enlighet med genomförd utredning. Föreningens
behov för certifiering av anläggningen har tillgodosetts.
Fullmäktige har även beviljat bidrag till motionsspåret
vid Orions anläggning. Elljusspåret som är av dålig kvalitet
kommer att upprustas och säkras.
Simhallen har i organisationen flyttats så att den ligger
direkt under förvaltningschefen fr o m årsskiftet 2006/2007.
Med stöd från Ungdomsstyrelsen, 475 tkr för år 1, har
idrotts- och fritidsförvaltningen i samarbete med socialförvaltningen, Karlskrona AIF och flera andra föreningar i september startat ett demokratiprojekt, benämnt Mellanstaden.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har även antagits till ett
utvecklingsarbete kring kvalitet och effekter av fritids- och
föreningsgårdsverksamhet med stöd från Ungdomsstyrelsen.
Forskningsunderlaget blev klart i december 2006.
Efter en period av planering har föreningsgård startats
i Åstugan i Nättraby i samarbete med Nättraby GoIF.
Fritidsgården i Lyckeby har efter lång väntan blivit
klar vid Vedeby sporthall. Fritidsgården invigdes i oktober
månad och har fått en bra start och samarbetar med
Vedeby innebandyförening och skolan.
Normer för bidrag till föreningar som bedriver förenings
gårdsverksamhet eller är fritidsgårdarna behjälpliga i ordinarie verksamhet har tagits fram och fastställts.
Tack vare ökat stöd till ungdomsverksamhet i förening med en miljon kronor har det aktivitetsrelaterade
verksamhetsbidraget ökat från 3,75 till 5,75 kr/deltagar
tillfälle.
I slutet av augusti påbörjades arbetet med det idrotts
politiska programmet. Tre grupper har slutredovisat sina
uppdrag. Arbetet kommer att slutföras under 2007.
Folkhälsoarbetet har successivt utvecklats. Under 2006
delades Alla Kan Pokalen ut (för första gången) till Hästö

skolans klass 4. Projekt med rökfri åk 5 kommer att utvär
deras kring årsskiftet. En inventering av områden för fysisk
aktivitet i samhällsplaneringen har gjorts vilken kommer att
prioriteras när det gäller genomförandet. Samarbetet mellan kommun och landsting har lett till olika besparingar och
effektiviseringar av verksamheter. Även länsstyrelsen har
under hösten engagerat sig i folkhälsoarbetet.
Ett samlat arbete kring hur Bastasjöområdet ska nyttjas
i framtiden har letts av idrotts- och fritidsförvaltningen. Sam
arbetet har lett till en rapport som kommer att presenteras
i början på 2007.
Veteran-SM i friidrott arrangerades inomhus i Sunna
hallen under februari månad genom KA 2 IF. En GP-gala
i friidrott arrangerades på V Mark i juni, även den med
KA 2 som arrangör. Idrotts- och fritidsförvaltningen såg till
att utrustningen var i topptrim vid arrangemangen.
2 0 0 6 övrigt

Karlskronaklassikern har fått ökat antal deltagare och har
utvecklats med fler tillfällen till aktiviteter.
Profilering av fritidsgårdarnas verksamhet på olika orter
har påbörjats.
Informationsarbetet utvecklas kontinuerligt med deltag
ande vid evenemang, via nya intranätet, genom träffar med
föreningar samt via informationsblad till föreningar och till
allmänheten.
2006 års föreningsledarpris tilldelades Martin Johnsson
(KFUM Karlskrona) och Liselotte Svensson (BK Trossö).
Hillerödspriset gick till Sanne Gars (FK Chapman). 2006
års ungdomsstipendier gick till Elin Vesterlund (KA 2) och till
FK Chapman.
I nternationellt

Ordföranden i idrotts- och fritidsnämnden har varit vice
ordförande i UBC Sports Commission. Förvaltningen har
deltagit vid Annual meeting för UBC Sports Commission i
Gdynia. Samtidigt deltog kommunen med lag i en turnering
i handboll för flickor och i fotboll för pojkar.
Ca 450 personer har deltagit i utbyten som förvaltningen bidragit till i samband med arrangemang utomlands
eller på hemmaplan.
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Särskild prövning av stödet till föreningar med ringa eller
ingen ungdomsverksamhet kommer enligt nämnden att ske.
Under 2007 ska arbetet med det idrottspolitiska programmet slutföras. Föreningarnas delaktighet i planeringen
är av stor vikt för framtiden.
Vi kan konstatera att flera föreningar har ekonomiska
bekymmer och behöver stöd i olika former då det hela tiden
kommer olika krav och önskemål från samhället/myndigheter.
Utveckling behövs inte minst inom följande områden:
• drogfrågor
• internationellt samarbete
• demokratifrågor
• ekonomi, sponsring och marknadsföring
• anläggningsfrågor
Mer arbete måste läggas på jämställdhetsarbete inom
det relativt konservativa föreningslivet.
Behovet av satsning på fysisk aktivitet är stort i alla
åldrar, både för att må bra och för att få tillgång till social
gemenskap. Föreningslivet är en viktig social miljö inom vilken vi även måste ta tag i frågor om rent spel och allas rätt
att vara med, oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning.
Vi ska fortsätta utvecklingsarbetet för ökad kvalitet på
fritidsgårdarna genom deltagande i projekt med stöd av
Ungdomsstyrelsen. Profilering av fritidsgårdarna är en viktig
fråga för att utveckla engagemang och intresse hos både
personal och ungdomar.
Information och profilering av verksamheten behöver
förstärkas så att fler kan ta del av friluftsliv, fritidsverksamheter, föreningsaktiviteter/arrangemang och folkhälsoinsatser.
En samlad syn på ungdomsfrågor kan vara något att arbeta
vidare med i samarbete med andra berörda förvaltningar.
Förslag till projekt kring att minska bruket av alkohol
och öka tryggheten för unga i åldern 18-25 år har tagits
fram i samarbete med lokala BRÅ och kan förhoppningsvis
komma igång snabbt under det nya året. Satsningen är
viktig ur folkhälsosynpunkt.
Fysisk aktivitet i samhällsplaneringen är ett annat
område som behöver beaktas, inte minst i det kommande
översiktsplanearbetet. Inom de nationella folkhälsomålen
är övervikt och fysisk aktivitet två andra viktiga områden
att arbeta vidare med. Näridrottsplatser fyller här en viktig
funktion för samhället och måste stimuleras.
Den tidigare medborgarenkäten i samarbete med
BTH behöver följas upp under kommande mandatperiod
för att utveckla kvaliteten på verksamheten som helhet.
Kundundersökningar är ett annat viktigt redskap att arbeta
med för att få kvitto på att vi gör rätt saker och gör dem bra.
Sponsring och partnerskapslösningar kan möjliggöra
utveckling av befintliga och nya anläggningar. Kommunen
måste uppmuntra föreningar till att söka externa bidrag och
annan medfinansiering i projekt oavsett form.
Internationell verksamhet ska fortsatt stödjas och behöver helst förstärkas då många föreningar visar intresse för
att utveckla samarbetet med framför allt Polen. Vi ska vara
aktiva med framför allt vänorter för att utveckla kontakt,
demokrati och verksamhet runt Östersjön.
Samarbetet med kommunerna i KKHVK-gruppen ska
öka för kvalitetsvärdering och utveckling.
Ökad personalutveckling och utbildningsplaner erford
ras för att personalen ska klara av de mål som sätts.
Handikappanpassningen av de mest frekventerade anlägg
ningarna ställer stora krav på kommunen, inte minst ekonomiskt.
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Idrotts- och fritidsnämnden
Resultaträkning Mkr

2006

2005

2004

Intäkter	10,3	10,5	10,9
Kostnader
-59,0
-60,5
-59,0
Nettokostnad
-48,7
-50,0
-48,1
Kommunbidrag
48,9
50,4
48,3
Årets resultat
0,2
0,4
0,2
Investeringsutfall

0,2

0,2

0,4

Antal anställda
Antal årsarbetare

32
29

29
26

26
24

2006

2005

2004

V erksamhetsmått
Verksamhetsmått

Föreningsstöd
Antal föreningar med bidrag	173	163	170
Föreningsmedlemmar 7-20 år	12 590	12 231	11 273
- varav andel flickor
46 %
44 %
40 %
Föreningsmedlemmar övriga
26 360 24 532 23 126
- varav andel flickor
40 %
46 %
Deltagartillfällen i föreningar
439 667 427 970 401 425
- varav andel flickor
41 %
40 %
41 %
Kostnadstäckningsgrad i %
Sunnahallen
4
5	14
Idrottsplatser
7
7
7
Idrottshallar	16	18	19
Bowlinghallen
70
72
69
Ishallen		10	11
Rödebyanläggningen
22
21	
22
Karlskrona simhall/varmbadhus
45	35	37
Samlingslokaler	18
20
26
Fritidsgårdsverksamhet
Antal sålda gårdskort	1 012
Kommunala fritidsgårdar, antal
5
Föreningsdrivna fritidsgårdar, antal	10

971	1 073
4*
5
9	15

Antal besök
Karlskrona simhall
77
Varmbadhuset	19
Uthyrningar konferens
Rödebybadet (ute/inne)
20

700 77 750
300 20 800
288	366
069 20 374

* = en vilande

450 73
850	18
273	
112 20

verksamhetsberättelser

verksamhetsberättelser

Måluppfyllelse
G od ekonomisk hushållning

• För ekonomiskt bistånd är målet att 100 % av kommuninvånarna i Karlskrona kommun ska vara oberoende av
ekonomiskt bistånd.
Under 2006 var 96,9 % av invånarna oberoende av
ekonomiskt bistånd.
• Ett mål för individ- och familjeomsorgen är att 95 % av
de barn och ungdomar som får en insats av socialtjänsten
ska få denna insats inom kommunens geografiska område.
Under 2006 fick 281 barn och unga en insats och 96 %
av insatserna var inom kommunen. Målet uppnått.
•	Ytterligare ett mål för individ- och familjeomsorgen är att
90 % av vuxna personer med missbruksproblem som får en
insats av socialtjänsten ska få denna insats inom kommun
ens geografiska område.
Under 2006 fick 327 vuxna med missbruksproblem en
insats och 91 % av insatserna var inom kommunen. Målet
uppnått.

Socialnämnden
Ansvarsområde
Socialförvaltningen ger råd, stöd och insatser till barn, ungdomar och familjer och till personer med missbruksproblem
samt beslutar om ekonomiskt bistånd.
Nämnden ansvarar för budget- och skuldsanering och
konsumentrådgivning samt beslutar i ärenden enligt alkohollagen som t ex serveringstillstånd. Socialchef och fältgruppen
ansvarar för kommunens operativa krisgrupp.

Årets händelser
Förvaltningen har under 2006 fortsatt den strategi som
inleddes under början av 1990-talet. Vi har framgångsrikt satsat på tidiga, förebyggande insatser. Tillsammans
med den hjälpsökande strävar vi efter att åstadkomma en
varaktig förändring. Vår strategi, att med personalen som
grund, förse hjälpsökande individer och familjer med skräddarsydda alternativ på hemmaplan har under 2006 tjänat
kommunen väl.
Det ekonomiska utfallet för året visar att vår långsiktiga
strategi fungerar tillfredsställande. Socialförvaltningen i Karls
krona återfinns bland de jämförbara kommuner som kan visa
upp de lägsta kostnaderna per kommuninvånare i landet.
År 2006 präglades av att socialtjänstens olika verksamheter efterfrågades i stor utsträckning. Särskilt allvarligt är
det att råd- och stödgruppen, utrednings- och familjehemsgruppen samt familjerätten fick kraftigt ökat antal hjälpsökanden. Anmälningar om barn som far illa och ansökningar från barnfamiljer som söker hjälp i svåra livssituationer ökade alarmerande under året. Familjerättens olika
verksamheter visar också på en stor ökning av antalet
familjer i behov av stöd och hjälp. Personalen i dessa
verksamheter har pressats mycket hårt och vi kan se tecken
på arbetsmiljöproblem i vissa arbetsgrupper.

Alkohol- och drogsektionen fortsätter med att utveckla verksamheten på hemmaplan. Under året har vi särskilt uppmärksammat unga missbrukare. Grunden har också lagts
för att tillskapa en vårdkedja för missbrukande kvinnor.
Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd minskade
under andra halvan av 2006. Minskningen var 5 % mellan
2005 och 2006. På grund av ökande el-, boende- och
tandvårdskostnader minskade dock inte kostnaderna utan
ligger kvar på samma nivå som 2005.
Under året har vår satsning på ungdomar i behov av
försörjning, Jobbintro, funnit sina former och kunnat hjälpa
många arbetslösa ungdomar till ett arbete eller praktik.
Inom ramen för KKKVH-samarbetet har det startats en
mycket viktig undersökning där personal på utrednings- och
famljehemsgruppen tillsammans med kollegor från våra jämförelsekommuner ska ta reda på hur familjehemsplacerade
barn och ungdomar i vid mening uppfattar och upplever sin
situation. Syftet är att lära mer och med ledning av resultatet utveckla familjehemsvården.
Det har blivit allt viktigare att vi är alerta och håller
oss väl framme när det gäller att söka externa medel från
länsstyrelse, EU samt olika statliga myndigheter. Detta har
bland annat gjort det möjligt för fältgruppen att, inom
befintliga budgetramar, satsa framgångsrikt på att utveckla
medlingsverksamhet och insatser för att erbjuda kvalificerade program när ungdomar gjort sig skyldiga till brott.
Kommunens satsning på att göra centrala Karlskrona
tryggare fortsatte under året. Socialförvaltningen bidrar
genom att fältgruppen ansvarar för och organiserar ”nattvandrande föreningar”. Samarbetet med föreningar har
fortsatt att utvecklas. De sociala föreningarna med bidrag
från socialnämnden är mycket viktiga komplement till den
kommunala verksamheten.
Socialförvaltningen samverkar och samarbetar med alla
aktörer som kan medverka till att kommunens medborgare
får ut mesta möjliga kvalité inom ramen för vårt ansvarsområde. Framför allt den interna samverkan har utvecklats
och förbättrats. Socialförvaltningens olika sektioner fungerar
som kommunicerande kärl, där varje del är beroende av de
andra för att resultatet ska bli så framgångsrikt som möjligt.
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Ekonomiskt utfall
Det ekonomiska utfallet för socialnämndens verksamheter
2006 är ett negativt resultat om totalt – 6,1 Mkr. Härav
svarar Individ- och familjeomsorgen för ett positivt utfall med
1,1 Mkr och Ekonomiskt bistånd för ett negativt utfall med
– 7,2 Mkr.

Framtiden
Behovet av förvaltningens insatser för såväl ekonomiskt
bistånd som stöd till barn, ungdomar och familjer samt
vuxna missbrukare har varit stort under 2006. Nämnden
vidtar löpande åtgärder för att möta de ökande behoven
och ämnar fortsätta utveckla verksamheten för att framgångsrikt kunna möta de behov som kommer, bl a genom att:
• vidta förberedelser för att tillsammans med handikapp
förvaltningen öppna ett gruppboende för personer med
dubbeldiagnos
• tillsammans med övriga Blekingekommuner och landstinget starta en beroendeenhet
• utveckla en ny vårdkedja för att mer framgångsrikt kunna
hjälpa unga vuxna missbrukare på hemmaplan
• fortsätta att utveckla satsningen för unga i behov av ekonomiskt bistånd. Tillsammans med kommunens arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedlingen skapa förutsättningar för
att kunna erbjuda allt bättre stöd och möjligheter för unga
att komma in på arbetsmarknaden
• fördjupa samarbetet med handikappförvaltningen för att
förhindra att individer hamnar mellan stolarna
• förbättra lokalerna för råd- och stödgruppen
• revidera det drogpolitiska programmets handlingsplan
• särskilt uppmärksamma och föreslå åtgärder för individer
som har svårt att få bostad
• aktivt medverka till och utveckla metoder för att öka
tryggheten i centrum
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Socialnämnden
Resultaträkning Mkr

2006

2005

2004

Intäkter	15,3	16,1	
24,3
Kostnader
-140,9
-141,8
-148,6
Nettokostnad
-125,6 -125,7 -124,3
Kommunbidrag	119,5	120,7	117,1
Årets resultat
-6,1
-5,0
-7,2
Investeringsutfall

0,3

0,3

0,3

Antal anställda
Antal årsarbetare

150
147

147
143

151
148

2006

2005

2004

V erksamhetsmått
Individ- och familjeomsorg

Antal barn/unga med
kontaktfamilj/person	106	111	120
Antal placerade barn/unga:
- i familjehem
58
66
69
- på institution (externt)	12	19	17
- på institution (internt)	34
42
48
Antal vårddygn:
- i familjehem	15 990	19 220	17 517
- på institution (externt)
2 011	3 414	1 960
- på institution (internt)
2 077	1 943	 2 349
Kostnad per vårddygn (kr):
- i familjehem
673	
570
539
- på institution (externt)	3 618
2 495	3 083
- på institution (internt)
2 488
2 333	1 920
Antal vuxna missbrukare
institutionsplacerade
- på institution (externt)
- på institution (internt)
Antal vårddygn:
- på institution (externt)
4
- på institution (internt)	3
Kostnad per vårddygn (kr):
- på institution (externt)	1
- på institution (internt)	1
Socialbidrag

29	36
47
43	
516	3 635
640	3 990

44
48
4 723
4 572

192	1 428	1 446
353	1 180
981

2006

2005

2004

Antal hushåll
med socialbidrag (i snitt)
484
507
498
Antal personer
med socialbidrag:
- vuxna	1 351	1 383	1 529
- barn under 18 år
557
560
685

verksamhetsberättelser

verksamhetsberättelser

brukarna. I samtliga mätningar med något undantag ligger
resultatet i nivå med eller över den fastställda utfästelsen.
Det är mycket glädjande att dessa viktiga och grundläggande faktorer i omsorgsarbetet har fått så goda resultat.
På andra områden som t ex Kultur och fritid, Individ
uella planer och Rehabiliterings- och habiliteringskonferens
ligger resultaten under de fastställda utfästelserna. Detta är
områden som vi måste arbeta vidare med för att uppnå de
fastställda målen.
Därefter har utarbetats planer för hur vi ska arbeta
under det kommande året för att förbättra utförandet och
kvalitén på arbetet inom de områden där vi ej uppnått de
av handikappnämnden fastställda kvalitetsmålen.
I samband med fastställande av internbudget för år
2006 fick nämnderna i Karlskrona kommun ett uppdrag att
fastställa minst ett verksamhetsmål per nämnd. Handikapp
nämnden beslöt att följande mål skulle gälla för verksam
heten:
Samtliga personer som fått beslut om beviljad insats ska
ha fått sitt beslut verkställt senast tre månader från besluts
datum.
Vid utgången av 2006 kan konstateras att målet är
uppfyllt så när som på två beslut om kontaktperson. Skäl
har redovisats varför beslut inte kunnat verkställas i dessa
två ärenden.

Ekonomiskt utfall

Handikappnämnden
Ansvarsområde
Handikappnämnden är kommunens ledande politiska
förvaltningsorgan när det gäller handikappfrågor.
Nämndens ansvar omfattar omsorgen om yngre
funktionshindrade (under 65 år) enligt socialtjänstlagen
(SoL) och funktionshindrade i alla åldrar enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), inklusive
kommunens särskilda ansvar för psykiskt funktionshindrade
enligt psykiatri–ÄDEL. Nämnden utövar för dessa grupper
även ledning av den kommunala hälso- och sjukvården.
Funktionshindrade som blir ålderspensionärer och har
pågående omsorg enligt SoL i det ordinarie boendet äger
rätt att kvarstå inom nämndens ansvarsområde.

Årets händelser
Verksamheterna med ansvar för korttidsvistelse för barn,
ungdomar och vuxna har trots svåra utmaningar med gott
resultat kunnat tillgodose föräldrarnas behov av avlastning.
Med syfte att förbättra kvaliteten i korttidsvistelse för barn
och ungdomar med autism har ett nytt korttidsboende i
Rödeby öppnats för denna målgrupp med inriktning på
barn över 13 år.
Ett ökat behov av elevhemsboende/korttidsboende för
gymnasieungdomar med NPF-diagnos ledde under året
till beslut om etablering av ett boende på Rosenholm, med

start vårterminen 2007. Etableringen sker i samverkan med
utbildningsförvaltningen som förlägger gymnasieutbildningen till samma byggnad. Vad övrigt gäller dem med NPFdiagnos har behovet av insatser i form av korttidsvistelse för
barn och boendestöd till vuxna blivit alltmer påtaglig.
Inom verksamhetsområdet personlig assistans ser vi en
fortsatt ökning i antalet funktionshindrade som omfattas av
insatsen. En stor och positiv händelse under året var etableringen av ett samlat boende för 6 personer med personlig
assistans i Rödeby.

Måluppfyllelse
Handikappnämnden har beslutat om vision och mål som gäller
för all verksamhet inom handikappnämndens ansvarsområde.
Inriktningsmål anger verksamhetens allmänna inriktning och
serviceutfästelser visar med vilken kvalitet servicen utförs.
Inriktningsmålen och serviceutfästelserna utgår från
de fyra byggstenar som är övergripande för nämndens
verksamheter:
• Det tillgängliga samhället
• Forma ditt eget liv
• Ett rikare liv
• Omsorg med engagemang och kompetens
Under fyra år 2002 – 2005 har målen och
serviceutfästelserna följts upp och mätts genom att intervjuer
och enkäter genomförts (för verksamhetsåret 2006 har ännu
ingen mätning gjorts).
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att frågor som
rör Förtroende, Bemötande, Beviljade insatser tillgodosedda
och HSL-insatser fortfarande har fått ett bra betyg från
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Handikappnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,8 Mkr. Det positiva resultatet förklaras framför
allt av förseningar i etableringen av nya verksamheter, där
pengar funnits avsatta i nämndens budget för ett tidigare
igångsättande.
Antalet anställda vid handikappförvaltningen var
vid årsskiftet 496, en minskning mot föregående år med
6 personer.
Investeringarna har uppgått till 0,1 Mkr.

Handikappnämnden
Resultaträkning Mkr
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

2006
51,6
-262,3	
-210,7
212,5
1,8

2005

54,5
50,4
-252,1	 -242,1
-197,6 -191,7
200,3	191,1
2,7
-0,6

Investeringsutfall

0,1

0,6

0,3

Antal anställda
Antal årsarbetare

496
442

502
448

498
437

2006

2005

2004

V erksamhetsmått
Verksamhetsmått

Boende för vuxna:
Antal boende 31/12	126	131	127
Nettokostnad per boende
551 102 539 580 526 303
Korttidsvistelse:
Antal beviljade personer
77
87
Nettokostnad per person	164 382	113 709

Kontaktpersoner:
Antal 31/12	187	192	186
Nettokostnad per person
28 580
29 756 29 461	
Familjehem:
Antal 31/12
Nettokostnad per hem

7
8
8
221 613	 236 832 234 764

Avlösarservice:
Antal 31/12	39

Det finns alltid en viss osäkerhet när det gäller behov av
LSS-verksamheter. Ett fåtal personer med mycket omfattan
de behov kan innebära kostnader på flera miljoner kronor.
Stora variationer finns framför allt när det gäller bostad med
särskild service, där kostnaden för en person kan variera
från drygt 100 tkr per år till ca 2 Mkr per år.
Behov bedöms finnas av en årlig utbyggnad av bostäder med särskild service under hela planperioden. Kan inte
kommunen möta detta behov av bostäder, är det risk för att
antalet externa placeringar kommer att öka.
Det kommunala utjämningssystemet innebar för
Karlskrona inom LSS-området att en avgift på 14,8 Mkr år
2005 halverades till 7,3 Mkr år 2006. Under år 2007 kommer avgiften att minska ytterligare och stanna vid 3,3 Mkr.
Det är en följd av att Karlskrona under flera år uppvisat en
större volymökning inom LSS-området än vad övriga kommuner i Sverige gjort. För år 2006 redovisar Karlskrona dock
för första gången en minskning i dels antal insatser och dels
antal personer med insats enligt LSS. Det är osäkert vad
det kommunala utjämningssystemet kommer att innebära för
Karlskronas del kommande år, men troligt är att avgiften
åter igen kommer att höjas år 2008.

Ledsagarservice:
Antal personer 31/12	19	39
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94
98 991

Daglig verksamhet:
Antal inskrivna personer	126	130	127
Nettokostnad per inskriven	134 380	129 140	128 099

Framtiden
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2004

41	38
41

Personlig assistent:
Antal personer
med pers ass enl LSS	14	16	18
Antal personer
med pers ass enl LASS
90
81	
77
Kostnad per beviljad timme
lägst (kr/tim)
214	110
Kostnad per beviljad timme
högst (kr/tim)	352
437
Kostnad per beviljad timme
snitt (kr/tim)
221	
212
Antal personer med
beviljade insatser enligt LSS	337	352	343

verksamhetsberättelser

verksamhetsberättelser

mätt i antalet fördelade platser, uppgick till i genomsnitt 21
platser per månad både under 2005 och 2006. En ökad
efterfrågan och oförändrat antal fördelade platser talar sitt
tydliga språk – ett reellt och högst påtagligt behov av ökat
antal platser. Äldrenämnden beslutade också under hösten
2006 att igångsätta planeringsarbete för 120 nya platser
i kommunen, varav ca 40 skulle betraktas som nytillskott
och resterande som ersättning för planerad förändring av
Fregatten. Därtill har beslut tagits om att planera för ersättning/renovering av sjukhemsplatserna vid Mogården, vilket
sammantaget innebär en planerad nybyggnadsvolym om
ca 160 platser sett i ett perspektiv av två till fyra år.
Ökningen av det totala antalet sökande till särskilt
boende har också fått till följd att antalet personer som
väntat mer än tre månader på att få ett gynnande biståndsbeslut verkställt har ökat från i genomsnitt 10 under 2005
till närmare 18 under 2006. I den utvecklingen ska beaktas
att perioden augusti - november 2006 uppvisade ett genomsnitt på endast 6. Under 2006 beslutades om en ny lag
som ger kommunerna skyldighet att tillgodose gynnande
beslut inom tre månader – i annat fall riskerar kommunen
att ådömas ett vite på mellan tio tusen kronor och en miljon
kronor. Kommunen ska varje kvartal redovisa utvecklingen
till länsstyrelsen och till kommunens revisorer. Förvaltningen
nödgas i detta läge endast konstatera att Karlskrona kommun inte uppfyller lagstiftarens tidsmässiga krav på genomförandet av gynnande beslut.

Äldrenämnden
Ansvarsområde
Äldrenämnden ansvarar för sociala insatser till personer
som är 65 år och äldre enligt socialtjänstlagen och för
sjukvårdsinsatser vid särskilda boenden enligt hälso- och
sjukvårdslagen.
Verksamheten bedrivs i form av insatser via hemtjänst,
dagverksamhet, avlastning, trygghetslarm, dagcentraler,
ledsagning, korttidsvård samt i form av särskilda boenden.

Måluppfyllelse
– Årets händelser
E konomi

I likhet med tidigare år har målet om att nämndens verksam
het ska drivas inom tilldelade ekonomiska resursramar präglat såväl planeringen som genomförandet av verksamheten.
Den ekonomiska uppföljningen har rapporterats månatligen
i äldrenämnden, och det slutliga resultat som nu redovisas
måste anses vara i god överensstämmelse med under året
givna rapporter.
Kommunfullmäktiges beslut under våren om resurstillskott till äldrenämnden med 10 Mkr har inneburit ett i
motsvarande grad förbättrat resultat. Resurstillskottet innebar
att nämnden trots de under året löpande redovisade negativa resultatprognoserna inte beslutat om några särskilda
kostnadsreducerande åtgärder. Det innebär dock givetvis
inte att den förvaltningsmässiga styrningen och kontrollen
inte har fokuserat på det ekonomiska utfallet.

V årdplanering

V erksamhet

Under 2006 beviljades totalt 670 000 omsorgstimmar.
Av dessa timmar beviljades 500 000 timmar i ordinärt
boende, 150 000 i servicehus samt 20 000 timmar för
anhörigvård.
Äldrenämndens verksamhet är i mångt och mycket
beroende av hur befolkningsutvecklingen ser ut. En ökning
av antalet äldre medför en i huvudsak motsvarande
volymökning i verksamheten. Huruvida denna befolknings
relaterade volymökning sedan innebär en procentuellt lika
stor kostnadsökning är mera osäkert, men obestridligt är
att kostnadsbildens utveckling har ett samband med volym
ökningen.
Antalet invånare 65 år och äldre har ökat med 40 personer mellan åren 2005 och 2006. Med hjälp av tidigare
år använda beräkningsfaktorer kan denna förändring antas
motsvara en kostnadsökning i verksamheten understigande
en miljon kronor.
Utvecklingen inom landstingets sjukhusvård påverkar
också den kommunala verksamheten. Under föregående år
(2005) uppgick kommunens kostnader för s k betalnings
ansvar till ca 1,9 Mkr. För verksamhetsåret 2006 har dessa
kostnader ökat till 5,4 Mkr. Antalet dagar har ökat från
drygt 600 till närmare 1 700 dagar. Antalet tillgängliga
platser/lägenheter inom särskilt boende är i princip oförändrat mellan 2005 och 2006, räknat per 31 december.
Under löpande år har emellertid antalet tillgängliga platser
varit något färre 2006, bl a beroende på ombyggnad av
Elineberg.
En annan, och troligen mer avgörande, orsak till det
ökade antalet dagar med betalningsansvar vid sjukhuset
torde stå att finna i det faktum att antalet sökande till särskilt boende ökat från i genomsnitt 44 till 65 personer per
månad under år 2006. Den resurs som stått att disponera,
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Under första halvåret 2005 etablerades ett gemensamt
vårdplaneringsteam med företrädare för äldreförvaltningen
och primärvården. Syftet var att komma till rätta med
de problem i vårdplaneringen som då förelåg. Det fasta
vårdplaneringsteamet bröts dock upp, på initiativ från äldreförvaltningen, under senvintern 2006 då sättet att orga
nisera vårdplaneringen inte bedömdes som optimal med
utgångspunkt i biståndshandläggarens arbete. Den fasta
representationen från äldreförvaltningen ersattes med att
varje biståndshandläggare medverkar i vårdplaneringen
tillsammans med sjukhusets/primärvårdens fasta team. På
detta sätt erhålls en bättre vårdplanering för den enskilde
individen, främst genom att biståndshandläggaren många
gånger redan har kunskap om individen och dennes förutsättningar. Redan efter ett par veckor kunde förbättringar i
vårdplaneringsrutinen konstateras, och effekten kan i dag
mätas genom att antalet vårdplaneringar per dag nu ökat
från 3 – 4 st till 6 st.
K valitetsarbete

Den kvalitativa utvecklingen av äldreomsorgen har varit
och är fortfarande ett fokusområde. Fortsatt inriktning sker
mot sådana insatser som ankomstsamtal, arbetsplaner för
varje person med beviljad biståndsinsats, kontaktpersoner,
informationsbroschyrer, introduktion av ny personal, samverkan med vårdgrannar samt bättre dokumentation och
information genom bl a omvårdnadspärmar.
Några av de viktigaste instrumenten för att följa den
upplevda kvaliteten inom äldreomsorgen är
• Avvikelserapportering – d v s rapporter om händelser
som avviker från planerad verksamhet. Antalet avvikelse
rapporter uppgick under första halvåret 2006 till 198 st att
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jämföra med 133 st under samma period 2005
• Fallolyckor. Antalet fallolyckor uppgick under första
halvåret 2006 till 1 344 st att jämföra med 1 354 st under
samma period 2005
• Lex Sarah-anmälningar med vilket avses att anställda
inom äldreomsorgen har skyldighet att rapportera allvarliga
missförhållanden i olika avseenden. Under 2005 gjordes 7
st Lex Sarah-anmälningar. Under de första nio månaderna
2006 gjordes inga sådana anmälningar. Det sista kvartalet
inkom 6 st.
• Lex Maria-anmälningar med vilket avses anmälan av
misstanke om felbehandling inom hälso- och sjukvården.
Under 2006 inkom ingen Lex Maria-anmälan
• Anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
(HSAN) med vilket avses att enskild hälso- och sjukvårdsanställd anmäls om misstanke om felaktigt tjänsteutövande.
Anmälan kan endast göras av den som anser sig ha fått en
felaktig behandling. Under året gjordes två sådana anmälningar riktade mot legitimerad personal inom äldreförvaltningen
• Anmälningar från länsstyrelsen med vilket avses att vård
tagare eller anhörig anmäler kommunens äldreomsorg till
länsstyrelsen. Under 2006 inkom tre sådana anmälningar
• Klagomål och synpunkter. Inom förvaltningen finns en
särskild rutin för att såväl stimulera som fånga upp klagomål från vårdtagare och anhöriga. I rutinen ingår dessutom
möjligheten att lämna förbättringsförslag respektive beröm
till verksamheten. Under 2006 inkom 48 st klagomål/synpunkter.
P ersonal

Förutsättningarna för rekrytering av personal har varit goda
under större delen av året, och omsättningen har varit låg.
Resursteamens uppdrag har byggts ut, och i dagsläget
servar resursteamen med 5 000 bokningar per månad.
Rekryteringsinsatserna har nästan uteslutande varit riktade
till hemtjänsten.
Ordinarie boendena (hemtjänsten) har ökat i bemanning på grund av att antalet bedömda vårdtimmar ökat
kraftigt (ca 20 fler årsarbetare).
Sysselsättningsgraderna ökade 0,4 % vilket motsvarar
7 årsarbetare. Andelen heltider ökar något – men ligger
under genomsnittskommunen. Uppdraget är att kunna
erbjuda heltid. Samtidigt svarar 41 % av personalen vid
en förfrågan att de vill arbeta heltid, 46 % vill arbeta
deltid.
Sjukfrånvaron ska enligt nämndens målsättning minska
senast 2006 till 36 dagar per person. Jämfört med före
gående år har sjukdagarna minskat med 2,4 dagar. Fort
farande har vi fyra dagar kvar innan målet är uppnått.
Sjukfrånvaron sjunker i samtliga åldrar utom för personal i
40-50 årsåldern. Arbetsledningens uppdrag att kontakta en
sjuk medarbetare inom tre dagar prioriteras eftersom korttidsfrånvaron inte förändrats i någon högre utsträckning.
G emensam värdegrund

Under 2006 fastställdes en gemensam värdegrund för
Karlskrona kommuns äldreomsorg. Utgångspunkten i den
gemensamma värdegrunden är mötet och samspelet mellan
människor. Värdegrunden ska, genom omfattande och till
all personal riktad information och utbildning, genomsyra
allt arbete och alla insatser.

verksamhetsberättelser

Värdegrundens fyra delar är
• Varje människa är unik
Alla människor har lika värde utifrån sin egen person
och inte utifrån sina funktioner, religion, etnisk tillhörighet,
ålder eller kön
• Varje möte är unikt
Mötet och samspelet mellan människor ska präglas av
respekt, värme och lyhördhet
• Varje uppdrag är viktigt
Alla uppdrag, utifrån situationen, ska utföras på bästa sätt
• Vi lyckas genom samarbete. Vi delar med oss. Vi lär av
varandra. Vi är prestigelösa. Alla har, enskilt och gemensamt, ansvar hela vägen
K ompetensstegen

Karlskrona kommun har under 2006 tagit i anspråk
1,7 Mkr av ett totalt beräknat bidrag om 8,7 Mkr för
Kompetensstegen för tre års verksamhet. Med hjälp av
dessa medel, tillsammans med en lika stor andel direkt
från kommunen, ska medarbetarnas kompetens inom olika
kunskapsområden stärkas. Kompetensstegen kommer att
pågå fram till och med första halvåret 2008 och innefattar
block om bl a ovannämnda värdegrund, utveckling av ett
långsiktigt lärande, ledarskap, kost och nutrition, demens,
psykiatri, palliativ vård, hot och våld, det naturliga åldrandet, rehabilitering med fokus på äldre samt social dokumentation.
S timulansbidrag

Under 2006 erhöll kommunen, efter ansökan, statliga stimu
lansbidrag kopplade till den nationella utvecklingsplanen
för äldreomsorgen. Kommunen erhöll för 2006 totalt 3,2 Mkr,
och budgeten för 2007 förutsätter ett fortsatt statligt bidrag
i storleksordningen 7 Mkr.
Kommunens fokus för ansökan var att få möjlighet att
utveckla rehabiliterande insatser i syfte att förbättra möjlig
heterna för enskilda vårdtagare att bo kvar i eget boende,
men också att öka möjligheterna till en snabbare genom
strömning inom korttidsvården. Därtill har fokuserats på
insatser kopplade till nutrition och till psykiatriskt betingade
vårdbehov hos äldre.

Ekonomiskt utfall
Äldreförvaltningens redovisade resultat för 2006 är - 9,2 Mkr.
Under våren 2006 beslutade kommunfullmäktige att
äldrenämndens ekonomiska ram skulle höjas långsiktigt
med 10 Mkr, vilket har förbättrat resultatet för 2006 med
motsvarande.
Av det redovisade negativa resultatet är - 5,0 Mkr att
hänföra till uteblivna intäkter till följd av att utförd delegerad sjukvård inte har fakturerats landstinget. I avvaktan på
utredningen om hemsjukvårdens fortsatta huvudmannaskap
har äldrenämnden valt att låta den på delegation utförda
sjukvården fortsätta i oförändrad omfattning, ett förhållande
som i allt väsentligt även kommer att gälla för det kommande verksamhetsåret. I ett annat läge hade åtgärder vidtagits
för att eliminera verksamhetens kostnader för att på så sätt
balansera uteblivna intäkter.
Resterande del av det negativa resultatet förklaras av
ett stort antal faktorer, såväl positiva som negativa.

verksamhetsberättelser

I stort måste dock konstateras att den ekonomiskt präglade
verksamhetskontrollen i allt väsentligt varit framgångsrik.
Det verksamhetsrelaterade negativa resultatet på - 4,2 Mkr
motsvarar en avvikelse mot nämndens ram med mindre än
en procent.

Framtiden
Den kommunala äldreomsorgen är ett synnerligen viktigt
inslag i den svenska välfärden. Samhället utvecklas mot att
det blir allt fler äldre, både till antalet invidiver och relativt i
förhållande till yngre åldersgrupper. Betraktat mot år 2015
kan den demografiska utvecklingen antas motsvara en kost
nadsökning på ca 40 Mkr jämfört med 2006, allt annat
lika i kvalitet och fördelning mellan hemtjänst och särskilt
boende m fl liknande parametrar.
Sett i ett kort tidsperspektiv, redan två till tre år framåt i
tiden, kommer den demografiska utvecklingen att ha betyd
else för äldreomsorgens utveckling och omfattning, det är
obestridligt. Men, lika viktigt är troligen att ha ett ännu
längre tidsperspektiv att betrakta utvecklingen på. Med tidshorisonten satt på 10 – 15 år framåt i tiden kan de förändringar och den utveckling som nu planeras för, och också
genomförs, troligen bättre tillgodose de krav som både
dagens och morgondagens äldre invånare har.
Det är i det perspektivet som den under 2005/2006
politiskt sammansatta framtidsgruppen ska ses – att dels
hitta men framför allt skapa gemensamma och värdeskapande inriktningar för den framtida äldreomsorgen.
Framtidsgruppens betydelsefulla arbete kom under andra
halvåret av 2006 att stanna av till följd av det förändrade
politiska läget i kommunen, men har genom ett enhälligt
beslut i äldrenämnden i januari månad 2007 återupptagits.
En synnerligen viktig del i det framtidsinriktade arbetet
är att skapa förutsättningar för att realisera de av nämnden
under 2006 beslutade planeringsinriktningarna för utbyggnaden av särskilda boenden. I det arbetet, där boenden
ska planeras och uppföras nu, men med en varaktighet på
kanske 30 år, är det viktigt att inte enbart låta historisk erfarenhet från hitintills genomförd utbyggnad ligga till grund
för besluten om framtidens äldreboenden. Frågor som för
vilka vi ska bygga, för hur många, med vilken verksamhetsinriktning och till vilken framtida kostnad är, om än här
väldigt förenklat men ändå, viktiga frågor som aktivt måste
besvaras idag och med beaktande av den osäkerhet om
framtiden som trots allt råder. En utmaning? – Ja!
Det principiella förhållandet mellan att bo kvar i det
egna boendet med stöd av hemtjänst respektive att flytta
till särskilt boende måste fokuseras. Finns det möjlighet att
genom ytterligare rehabiliterande och stödjande insatser i
det ordinära boendet förskjuta eller kanske helt eliminera
en annars ofrånkomlig flytt till särskilt boende? Är det en
önskvärd utveckling? Finns det andra aspekter på viljan/
önskan/behovet av att bo i särskilt boende? Är ensamhet,
isolering, oro och ångest levnadsbetingelser som i högre
utsträckning än i dag måste tillåtas vägas in i bedömningen
av vilka behov som ska tillgodoses? Vilka insatser är det
som, jämfört med i dag, i så fall krävs? Kommer vi att ha
tillgång till de kompetenser som behövs? Listan över frågor
kan göras längre, men viktigast här är dock att konstatera
att den här typen av principiella frågeställningar är av
synnerlig vikt för den kvalitativa utvecklingen inom äldreom
sorgen, men också har stor betydelse för den kommunala
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investeringsplaneringen framöver.
Kompetensen hos de framtida medarbetarna är en annan
viktig fråga, kanske till och med den viktigaste, för utveck
lingen av god äldreomsorg. Genomförandet av de olika
insatserna i Kompetensstegen är därför inte nog. Kompe
tensstegen som företeelse ska betraktas såsom en början
på utvecklingen och kommer att synliggöra att det finns ett
behov av kontinuerliga resurser för kompetensutveckling.
Dessa resurser finns i alla avseenden för närvarande inte
långsiktigt beaktade.
Morgondagens äldre kommer med stor sannolikhet att
ställa både andra och annorlunda krav på den äldrevård
och omsorg som kommunerna ansvarar för. I detta ligger
troligen ett behov av att utveckla biståndsbedömningen,
såväl till metod som till innehåll. I dag beviljas bistånd
till exempelvis särskilt boende enbart i form av boendet.
Vilket innehåll, utöver att bo, som den enskilda individen
har behov av (den aktiva vardagen) framgår inte.
Biståndsbedömningen måste således utvecklas mot att i än
större utsträckning redovisa mål för den enskilde individen.
Dessa individuellt framtagna mål blir till viktiga instrument i
bedömningen av vilka resurser som måste riktas till respektive individ. I ett förhållande där det kommunala utbudet
av vård och omsorg aktivt kommer att kompletteras med
privata alternativ är det viktigt att biståndsbedömningen,
d v s myndighetsutövningen, utvecklas mot att allt mer bli
den enskildes lots till en ålderdom med god livskvalitet.

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

2005

2004

Intäkter	112,1	104,9
Kostnader
-704,2
-666,4
Nettokostnad
-592,1 -561,5
Kommunbidrag
582,9
553,8
Årets resultat
-9,2
-7,7

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

2006

Investeringsutfall

4,0

7,3

3,6

1 817
1 567

1 776
1 524

1 707
1 456

2006

2005

2004

V erksamhetsmått
Hjälptagare

Alla som har hemtjänst eller
särskilt boende:	1
- därav 66-79 år
- därav 80-89 år
- därav 90-w år
Beviljade hemtjänsttimmar
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2004

0
49
71
0 461 277	333 551
0	1 264
914

Korttidsboende (inkl Rosengården):
Antal platser 31/12
50
58
52
Bruttokostnad/plats
448 800	346 083	372 463
Bruttokostnad/vårddygn	1 230
948	1 020
Gruppboende nivåbedömt:
Antal platser 31/12
546
469	388
Bruttokostnad/plats
463 166 463 621	 448 007
Bruttokostnad/vårddygn	1 269	1 270	1 227
Gruppboende med
behandlingsinriktning:
Antal platser 31/12
62
62
62
Bruttokostnad/boende
i genomsnitt
454 485 454 824 444 922
Bruttokostnad/vårddygn	1 245	1 246	1 219
Servicelägenheter/servicehus:
Antal platser 31/12	149	172

256

Totalt antal platser/lägenheter

866

867

855

2006

2005

2004

Matdistribution:
Antal portioner	162 076	150 800	145 139
Antal portioner/dag
444
413	398

Äldrenämnden

Antal anställda
Antal årsarbetare

2005

Sjukhem:
Antal platser 31/12
59
57
98
Bruttokostnad/plats
527 728 555 164 494 752
Bruttokostnad/vårddygn	1 446	1 521	1 355

Övrig verksamhet

Resultaträkning Mkr

2006

908	1
456
980
472

879	1
452
973	
454

887
451
996
440

666 490 645 869 669 217

Dagcentraler:
Antal enheter inkl Gamlegården*	11	11	12
Dagverksamhet:
Antal enheter	3	3	3
Antal platser
22
22
21
Bruttokostnad per plats	182 068	180 279	178 251
Trygghetslarm:
Antal larm	1 215	1 088	1 023
Övriga köpta platser:
Utbetalt till landstinget under året
- akutklinik
4368337	1571344 762070
- rehab
980186	314527	196880
- psykogeriatrik
0
0 81957
Antal betalda dagar
- akutklinik	1 292
479
242
- rehab
402	133	
87
- psykogeriatrik
0
0	36
Genomsnittlig kvarliggning
(personer per dygn)
- akutklinik	3,5	1,3	
0,7
- rehab	1,1	
0,4
0,2
- psykogeriatrik
0,0
0,0
0,1
* = som drivs ideellt
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en nystart och samtliga förvaltningar har utsett ansvariga
som koordineras genom samhällsbyggnadsförvaltningen.
K ommunal riskhantering

Karlskrona kommuns säkerhetsarbete har bedrivits som en
integrerad del i kommunens verksamheter och med beaktan
de av de visioner och mål som är formulerade i den säker
hetspolicy som kommunfullmäktige antog 2003.
Säkerhetspolicyn ligger till grund för ett samordnat
och aktivt säkerhetsarbete inom hela kommunkoncernen.
Det säkerhetsarbete som påbörjades under 2005 för
Spandelstorpskolan, Sunnadalskolan och Vedebyskolan,
med målsättningen att reducera skadegörelsen och inbrotten, har fortgått under 2006. De åtgärder som kommit till
utförande med anledning av detta arbete har redan gett
positiva resultat.
Det webbaserade kommunikations- och skaderapporte
ringssystem, som 2005 introducerades i två grundskolor,
har nu tagits i bruk i full skala för samtliga verksamheter
inom barn- och ungdomsförvaltningen.
Försäkringsmäklarföretaget Willis AB har genomfört ett
antal utbildningar under året inom området skadeståndsrätt
och ansvarsförsäkring.

Miljö- och byggnadsnämnden
Ansvarsområde
Verksamheten omfattar områdena fysisk planering, bygglov/bygganmälansärenden, tillstånds-/tillsynsärenden, miljöoch hälsoskyddsverksamhet, bostadsanpassningsbidrag,
kommunal riskhantering, tomtköadministration samt kommunal energirådgivning. På uppdrag av kommunledningsförvalt
ningen administreras den kommunala borgenshanteringen.

Årets händelser
Kommunfullmäktige har under året tagit beslut att revidera
2002 års översiktsplan. Under året har en fördjupad över
siktsplan för Trummenäs antagits och utarbetande av en för
djupad översiktsplan för Rosenholm har fortsatt. Totalt finns
ett 40-tal planer på uppdragslistan som befinner sig i olika
stadier från nyuppstartat ärende till antagande. Tolv detalj
planer har antagits. Två detaljplaner har överklagats.
Planer för bostadsbebyggelse har haft hög prioritet
under året vilket bl a har inneburit detaljplanearbete för
flerbostadshus på Saltö, Blå Port och Vämö strand samt
planer för småhus på Verkö, Västra Gärde, Vrängö, Jämjö
och Aspö. Som följd av den fördjupade översiktsplanen
i Trummenäs har ett par detaljplaner utarbetats i form av
ändringar samtidigt som detaljplaner för nyexploatering
har påbörjats. Utöver bostadsplaner har detaljplanearbete
pågått för bl a verksamheter i Torskors, Rosenholm och
Vedeby samt stadsmarina vid Skeppsbrokajen. Ett övergripande arbete har påbörjats för utveckling av handelshamnen,
och en policy för uteservering har reviderats och antagits.
B y gglovavdelning

Inom bygglovavdelningen hanteras lov- och anmälnings
ärenden enligt plan- och bygglagen samt ärenden rörande

obligatorisk ventilationskontroll och tillstånd för brandfarliga
varor.
Under året har personalförstärkning skett med två tjänster.
Ärendemängden har under året legat på en fortsatt
hög nivå. Bland större projekt kan nämnas nybyggnad
av lägenheter i kvarteret Flundran på Saltö och ett antal
ombyggnadsarbeten inom marinen. I övrigt är det fortsatta
etableringar vid Slottsbackens köpcentrum och inom Telenor
Arena Karlskrona samt ett antal företagsetableringar såsom
Bergkvarabuss och Lidl som kan omnämnas.
M iljöavdelning

Miljöavdelningen arbetar med myndighetsutövning gällande
framför allt miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen
och tobakslagen. Därutöver har man även huvudansvaret
för kommunens miljöstrategiska arbete, bl a ekokommun
arbete, allergiarbete och Agenda 21.
Två stora händelser har inneburit mycket arbete för
miljöavdelningen under året. I början av året drabbades
Karlskrona av den s k fågelinfluensan som det första tät
bebyggda området i Sverige. Ett stort informationsbehov
belastade miljöavdelningen. För djurskyddsarbetet innebar
det omprioriteringar.
Under sommaren kom larmen om ”kolera” i havsvattnet
utanför Karlskrona. Detta ställde krav på smittspårning,
informationsinsatser och ökad provtagning.
K ommunal energirådgivning och A genda 2 1

Den kommunala energirådgivningen till allmänheten har
genomförts med konsultmedverkan. Från och med maj
ansvarar Affärsverken AB för uppdraget i anslutning till ett
projekt som dessutom inriktar sig på energisamverkan mellan kommunala och andra fastigheter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har dessutom arbetat
med energifrågor inom ramen för Agenda 21. Tillsammans
med energisamordnaren har en ansökan om stöd till lokala
klimatinvesteringar färdigställts.
Under året har Agenda 21-arbetet inom kommunen fått
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avvaktat den fördjupade översiktsplanen som nu antagits.
Behov av fördjupning för Nättrabyområdet kvarstår då det
råder fortsatt stor efterfrågan från exploatörer och byggare. Fördjupningen kan med fördel upprättas i samarbete
med Ronneby kommun för att fånga upp mellankommunala
intressen.
Planavdelningen har fått en utökad grundbemanning
med två tjänster och kan därmed 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
bättre service till allmänheten genom rådgivning och snabbare handläggning.
En fortsatt integration av miljö- och planarbetet förefaller naturlig både för översikts- och detaljplaneringen.
Revidering av kommuntäckande översiktsplan, fördjupning
av översiktsplan för Rosenholm samt detaljplaner för Västra
Mark och utredningar för t ex Oljehamnen kan nämnas som
exempel.

B ostadsanpassningsbidrag

Under 2006 inkom 575 ansökningar om bostadsanpass
ningsbidrag. Av dessa ärenden togs det 487 beslut om
bidrag. Kostnaden för bostadsanpassningen var 7,5 Mkr.
Under året monterades 16 hissar och 38 automatiska
dörröppnare. Medelkostnaden per ärende var ca 15 500
kronor år 2006 vilket kan jämföras med ca 15 100 kronor
år 2005.

Ekonomiskt utfall

Miljö- och byggnadsnämnden
Resultaträkning Mkr

Antal anställda
Antal årsarbetare

Framtiden

Verksamhetsmått
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2005

2004

Intäkter	12,7	10,4
8,5
Kostnader
-30,2
-29,4
-27,1
Nettokostnad
-17,5
-19,0
-18,6
Kommunbidrag	19,8	18,5	19,3
Årets resultat
2,3
-0,5
0,7

Avvikelsen mot budgeten blev + 1,4 Mkr för nämndens
egen verksamhet. För bostadsanpassningsbidragen var
avvikelsen + 1,0 Mkr. Bostadsbidragen hanteras utanför
nämndens ramansvar.

Det långsiktiga planarbetet styrs av visionerna i kommunens
översiktsplanering. Kommunfullmäktige har beslutat om en
revidering av kommunens översiktsplan då flera av tidigare
utpekade områden har ianspråktagits för bebyggelse.
Särskilt fokus läggs på förtätning och funktionsomvandling
i centrala delar med bostäder, kontor, handel och service.
Helt nya områden kommer att bli aktuella för att möta efterfrågan. Vidare fordras nya etableringslägen för handel och
verksamheter. Översiktsplaneringsuppdraget innefattar framtagande av grönstrukturplan och särskilda fördjupningar för
området mellan Karlskrona och Ronneby samt ny sträckning
av väg E22 förbi Jämjö.
Planeringsinsatser kommer att läggas på stadsbygg
nadsprojekt i centrala lägen, med t ex utveckling och
förädling av centrumkärnan samt utredningsområdena
Handelshamnen och Oljehamnen med omgivningar. Andra
utredningsområden enligt översiktsplanen är Rosenholm och
Västra Mark. Ett flertal detaljplaneprojekt i Trummenäs har

2006

41
40

35
34

34
33

2006

2005

2004

V erksamhetsmått

Antal
Antal
Antal
Antal

antagna detaljplaner	12	13	12
överklagade detaljplaner
2
2	1
bygglov
862
762
773
bygganmälningar
772
670
674

Miljöredovisning 2006
återfinns i ett separat miljöbokslut för år 2006,
som produceras av samhällsbyggnadsförvaltningen.

verksamhetsberättelser

verksamhetsberättelser

G at U - och parkverksamhet

Toppbeläggningar har utförts för 4,5 Mkr vilket inkluderar
ett extra anslag på 3 Mkr som beslutades i augusti.
Amiralitetsbron och bro på Gamla Infartsvägen har
försetts med ny isolering till en kostnad av 2,1 Mkr.
Handikappanpassning av offentlig miljö pågår och har
under 2006 utförts för 0,5 Mkr. Anpassningen kommer att
fortgå under de närmast kommande åren för att uppfylla
lagkravet att alla enkla hinder ska vara åtgärdade senast
2010. Även handikappanpassning av busshållsplatser har
utförts och har kostat 0,3 Mkr. En handikappanpassad lekplats har anlagts i Nättraby till en kostnad av 0,3 Mkr.
Utbyten av alléträd på Drottninggatan har påbörjats
varvid åtta nya lindar har planterats under 2006. År 2010
beräknas alla Drottninggatans träd vara ersatta med nya
lindar.
Ca 1 000 nya gatubelysningsarmaturer med kvicksilver
har ersatts med högtrycksnatrium-armaturer till en kostnad
av 1,7 Mkr, och en ny trafiksignalanläggning har anlagts
vid Sunna kanal för 0,8 Mkr.
Järavägen har byggts ut tillsammans med nya cirkulations
platser på Österleden och Lyckebyvägen vid Vedeby. Konst
närlig utsmyckning och slutredovisning av projektet kommer
att göras under 2007. Budgeterad totalkostnad 19,5 Mkr.

Tekniska nämnden
Ansvarsområde
Verksamheten omfattar förvaltning av fastigheter och mark,
gator och vägar, park-, natur- och fritidsanläggningar, hamn
verksamheter, vatten- och avloppsverksamhet, renhållnings
verksamhet och civilförsvarsanläggningar. Dessutom utförs
produktionstjänster, projekteringstjänster och underhålls
planering för verksamheterna i egen regi.

Årets händelser
I samband med beslut om förändring av tekniska förvaltningens organisation minskades kommunbidraget med
2 Mkr 2005 och ytterligare 1 Mkr 2006. Inom gata/parkverksamheten har besparingen på 1,3 Mkr genomförts

genom personalminskning. Inom fastighetsavdelningen har
besparingen på 1,5 Mkr genomförts genom bl a effektivare
lokalutnyttjande och upphandling av varor och tjänster,
energioptimering samt anlitande av egen personal till under
hållsarbeten. Organisationsförändringen har också medfört
en del fysiska omflyttningar för personalen. Den nya organi
sationen fungerar allt bättre.
Förslag till stadsmiljöprogram har färdigställts och
presenterats politiskt samt debatterats av allmänheten vid
bland annat seminariet ”Syn på stan”.
Miljöledningssystemet har uppdaterats. Tekniska förvalt
ningen är fortsatt miljöcertifierad sedan 2005 och har överlag fått goda omdömen i samband med miljörevisionerna.
Sammanlagt 825 ton kalk har spritts under årets sjöoch våtmarkskalkning, vilket är en minskning med 170 ton
i jämförelse med föregående år.
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares årskongress hölls i Karlskrona 22-24 augusti och var ett sam
arrangemang mellan föreningen och Karlskrona kommun.
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I Vång har problem uppstått med vattenkvalitén i åsen och
infiltrationskapaciteten i dammen. Dammen är belägen i
ett gammalt grustag som återställts med finmaterial när det
avslutades. Tillstånd har beviljats av länsstyrelsen för att
skapa fler infiltrationsdammar uppe på åsen.
Underhållsplanen för Karlskrona vattenverk följs planenligt med totalt 15 etapper, varav de fyra första etapperna
är klara.
Nybyggnad av Saleboda vattenverk har påbörjats.
TV-filmningen av avloppsledningsnätet fortsätter med
uppemot 5 mil.
Undersökning av spillvattennätet utförs för att hitta
tillskottsvatten och koppla bort hårdgjorda ytor.
Källsorteringen har ökat. Problemen med för få åter
vinningsstationer på Trossö kvarstår. Det är svårt att hitta
platser att etablera dessa på, varför mycket tidningar m m
läggs i hushållssoporna i stället.
P rojekteringsverksamhet

Bostadsförsörjningsprojektet genererade under 2006 ökad
aktivitet i fråga om teknik och ekonomi i samband med
framtagande av detaljplaner. Ett av de större projekten som
genomförts under året är utbyggnad av Järavägen med
cirkulationsplatser vid Österleden och Lyckebyvägen.

Fastighetsverksamhet

M ark - och e x ploateringsverksamhet

Arbetet med att ytterligare utveckla den organisation som
trädde i kraft 2005 fortsatte. Nya rutiner för uppföljning
och utvärdering infördes.
Upphandlingen av ramavtal inom 15 branscher och
4 områden var omfattande och gav bra utfall.
Utvecklingen av det systematiska brandskyddsarbetet
och arbetet med skydd mot olyckor pågår.
Felanmälansfunktionen har setts över och nytt ärende
hanteringssystem införts och ska bli bättre för såväl kunder
som personal.
Ett nytt system har prövats inom det planerade underhållet. Hyresgästen får avsevärt större möjlighet att påverka
det invändiga underhållet och detta har fallit väl ut.
Miljöcertifieringen är ett levande arbete och här krävs
det utveckling av system. Projektanställning av en byggnads
ingenjör för att effektivisera och minimera kostnaderna för
sophanteringen gav positiv effekt.
Energioptimeringen fortsätter och antalet objekt har
utökats.
För övriga objekt används nyckeltalsjämförelser för att
komma ner till vår samlade målsättning, att värmeenergin
inte ska överstiga 150 kWh/kvm/år för det samlade fastig
hetsbeståndet.
Fortsatt arbete med att ersätta oljeeldade fastigheter
med alternativ uppvärmning enligt plan. Under 2006 ersattes Hasslö skola, Fågelmara IP och Byggnad K3 i Vedeby
med värmepump. Rosenfeldtskolans A-hus anslöts till
fjärrvärmenätet.

Mark- och exploateringsavdelningen har aktivt medverkat
i planeringen för nya bostadsområden inom kommunen.
När enskilda markägare varit berörda, har erforderliga
exploateringsavtal upprättats. Områden där exploatering
påbörjats 2005-2006 är bl a Norra Backe, Johannesberg,
Sandramarken (Hasslö) och Binga. Exploatering av Bastasjö
är påbörjad under 2006.
Vidare har mark- och exploateringsavdelningen deltagit
i arbetet då olika verksamheter utvecklats eller etablerats
i kommunen. Avdelningen har även medverkat och skrivit
avtal vid försäljning av fastigheter till Amazun för att minimera kommunens kostnader beträffande lagfart m m.

Vatten - , avlopps - och
renhållningsverksamhet

Projekt Johannishusåsen har fortsatt med fältundersökningar
m m. Samtliga 17 uttagsbrunnar är provpumpade med posi
tivt resultat. I Vång är även fullskaleprovpumpningen och
spårämnesförsöken genomförda med utmärkta resultat.
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Måluppfyllelse
Tekniska nämndens övergripande mål har varit att bedriva
verksamheterna inom de tilldelade ekonomiska ramarna.
Verksamheternas mål har varit underordnade den ekono
miska målsättningen. Målsättningen att uppfylla vissa verk
samheters underhållsplaner har inte kunnat uppnås fullt ut.

Ekonomiskt utfall
Det ekonomiska utfallet för 2006 blev – 6,8 Mkr. Det viktig
aste skälet till det negativa utfallet är att fastigheter skrivits
ned motsvarande 8,6 Mkr.
Budgeten för 2006 medgav ett negativt resultat om 0,4
Mkr. Det verkliga resultatet för den ordinarie verksamheten
blev 1,4 Mkr, alltså en förbättring mot budget med 1,8 Mkr.

verksamhetsberättelser

verksamhetsberättelser

Framtiden
Tekniska nämndens uppdrag att ta fram förslag och konse
kvensbeskriva en övergång till en mer konkurrensutsatt organisation inom nämndens samtliga enheter för att minimera
omfattningen av verksamhet i egen regi kommer att påverka
hela förvaltningens verksamhet. Projektet har startat och
kommer att redovisas senast i april 2007.
Fastighetsavdelningens nya hyressystem ger möjlighet
till att budgetera objekten efter hur kostnaderna förväntas uppstå och ger bättre uppföljning. Detta skapar förhoppningsvis en större trovärdighet hos våra hyresgäster.
Framtagande av objektsstyrda skötselplaner kommer att
innebära en höjd kvalité på våra objekt.
Energioptimeringen kommer att fortgå och utvecklas och i
görligaste mån minska vår konsumtion av eldningsolja och el.
Arbetsmiljöfrågorna kommer ständigt vara i fokus liksom systematiskt brandskyddsarbete, miljöledningssystem,
internkontroll m m.
Båtsmanskasernen försäljs vid årsskiftet 2006/2007.
Gata/parkverksamheten kommer att flytta in depåerna
från Lyckeby, Mellanstaden och Trossö till Oskarsvärn. Detta
möjliggör en ökad flexibilitet vid användandet av maskiner
och personal. Tomma lokaler på Oskarsvärn kommer att
utnyttjas och externt hyrda lokaler lämnas.
Ombyggnaden av Karlskrona vattenverk fortsätter med
tre stora etapper, ny lamellseparatorbyggnad, ny kemikalie
hantering och ny alkaliseringsbassäng.
I Johannishusåsen hoppas vi att alla fältförsök kan
avslutas så att ansökan om en permanent anläggning kan
skickas in till miljödomstolen i slutet av året. Normalt tar det
ca ett år innan ansökan behandlas.
Nya överföringsledningar för vatten och avlopp ska
byggas mellan Fågelmara och Kristianopel. Vidare ska ny
vattenledning anläggas mellan Jämjö och Ramdala och
vattenverket i Ramdala läggas ner.
Renhållningsverksamhetens målsättning är att öka
informationen typ ”sortera mera” och källsorteringen.
Latrinhanteringen måste få en ny lösning eftersom läns
styrelsen upphör med att bevilja dispens för deponi av latrin
på Bubbetorp.
Mark- och exploateringsavdelningen fortsätter att utveckla och exploatera bostadsområden. Kommunen har behov
av att utveckla nya områden för verksamheter och framför
allt att säkerställa markreserv för fortsatt utveckling av
kommunen. Avdelningen arbetar också med att genomföra
fastighetsförsäljningar i syfte att uppnå den budgeterade
realisationsvinsten.

Tekniska nämnden
Resultaträkning Mkr
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat
Investeringsutfall
Antal anställda
Antal årsarbetare

2006
596,0
-701,4
-105,4
98,2
-7,2

2005
600,2
-678,4
-78,2
78,8
0,6

2004
538,6
-623,3
-84,7
82,3
-2,4

116,6

77,0

82,6

319
312

287
279

280
272

V erksamhetsmått
Fastighetsförvaltning

2006

2005

2004

Total lokalyta (1 000 kvm)
461	
480
456
- därav kommunägda	322	347	328
- därav förhyrda	139	133	128
Outhyrda lokaler
6
6
6
Andel outhyrda i % av total lokalyta	1	1,2	1,3
Bokfört värde (Mkr)
861	
854
865
Gator och vägar

2006

2005

2004

Drift och underhåll (kr per inv),
exkl enskilda vägar och belysning	363	301	
275
Gatubelysning (kr/ljuspunkt)
614
596
574
Intäkter parkeringshus (tkr)	1 319	1 510	1 023
Park/natur

2006

2005

2004

Parkmark, drift och
underhåll (kr/inv)	163	167	155
Lekplatser, drift och
underhåll (kr/inv)
23	
26	19
Vatten och avlopp

2006

2005

2004

Kostnader i kronor
per kbm inkl moms
för hushåll med förbrukn
200 kbm/år	37,50	36,25	35,00
Konsumtionsavgifter i tkr	113 931	110 323	105 742
Anläggningsavgifter i tkr
4 820 2 671	 7 444
Debiterad vattenmängd
(tusental kbm)		3 789	3 958
Producerat vatten (tusental kbm)		 5 132
4 335
Renat avloppsvatten (tusental kbm)		 6 255
7 642
Antal nya abonnemang
fördelade på:		
284
248
- enfamiljshus		172	188
- flerfamiljshus		
7
6
- sommarhus		
69
24
- övriga		
22
24
- taxeförändringar		14
6
Renhållning

2006

2005

2004

Abonnemangsfördelning:
- villor, osorterat
673	
726
- villor, sorterat
8 206 7 514
- villor, hemkompost
5 075 5 075
- fritidshus, osorterat	326
485
- fritidshus, sorterat	1 310	1 140
- fritidshus, hemkompost
607
580
- flerfamilj, osorterat
686
707
- flerfamilj, brännbart	1 350	1 214
- flerfamilj, komposterbart	1 068
968
Slamtömning:
- septitank < 4 kbm
4 698	3 445
- septitank < 7 kbm
22
9
- sluten tank < 4 kbm	191	160
- sluten tank < 5 kbm
5
5
- sluten tank < 6 kbm	30	15
- sluten tank < 7 kbm
5
5
- sluten tank < 10 kbm	3	1
Slam	1 193
Spolbrunnar
42
Latrintömning:
- åretrunttömning
21	31
- sommartömning	354
417
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Kommunala bolag
och kommunalförbund

A B K arlskronahem

Mkr

Ä ndamål

Bolaget ska äga och förvalta aktier i de företag som ingår
i aktiebolagskoncernen enligt fullmäktiges bestämmande.
Bolaget ägs till 100 % av Karlskrona kommun.
A B K arlskrona M oderbolag

2006

2005

2005

2004

2003

Omsättning
286
291	
280
276
Resultat efter
finansnetto
4,4
5,9
5,9
-6
Soliditet i %	18	16	16	16
Eget kapital	316	319	318	312
Balansomslutning	1 871	 2 066 2 053	 2 034

AB Karlskrona moderbolag

Mkr

2006

Affärsverken Karlskrona AB
Ä ndamål

2004

2003

AB Karlskronahem

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.

Ä ndamål

V iktiga händelser

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.

Koncernen Affärsverken omsatte under året 495 Mkr, vilket
är en ökning med 18 % jämfört med 2005. Koncernens
resultat före dispositioner blev 49 Mkr jämfört med budgeterat 37 Mkr.
Moderbolagets, Affärsverken Karlskrona AB, verksamhet under året per verksamhetsgren:

Omsättning	1,6	1,9	1,8	1,7
Resultat efter
finansnetto
-15,8
-14,7
-14,7
-15,1
Soliditet i %
55
61	
64
62
Eget kapital
231	
255
271	
277
Balansomslutning
420
419
424
446

V iktiga händelser

Resultatet efter finansiella poster uppgick till + 4,4 Mkr för
år 2006.
Insatser med syfte att öka uthyrningsgraden har pågått
under året. Hyresbortfallet uppgår till 13,5 Mkr mot prognosen på 15 Mkr. Antalet outhyrda lägenheter vid årsskiftet
uppgick till 55 st och antalet spärrade lägenheter till 51 st.
Under året har bolaget sålt fastigheter om 178 Mkr.
Köpeskillingen har använts till att amortera av låneskulden.
Extra underhållsinsatser har gjorts under året för 8 Mkr.
Totalt uppgår underhållskostnaderna till 30 Mkr.
Övriga kostnader är lägre än enligt prognos vilket bl a
beror på ca 3 Mkr lägre värmekostnader.
Finansnettot är 3,3 Mkr bättre än enligt prognos.
Totalt har 32,1 Mkr nedlagts i investeringar under året,
varav de största är:
• Ombyggnad Elineberg
22 Mkr
• Renovering stambyte
5 Mkr
• Renovering Hasslövägen
2 Mkr
Bolaget har amorterat 205 Mkr på sin låneskuld under året,
varav 178 Mkr avser köpeskilling vid fastighetsförsäljning.
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Elnät

Huvudinriktning på arbetet har varit omläggning till 20 kV
på Hästö. Byte av mätare inför 2009-06-30 har varit en
annan prioriterad arbetsuppgift.
Värme

I avvaktan på beslut om framtida kraftvärmeverk är investeringarna i fjärrvärmenätet återhållsamma. Beslut om
kraftvärmeverk väntas under 2007. Inledningen av året var
kall och produktionsresurser i form av olja fick användas.
Avslutningen på året var dock betydligt mildare är normalt
och produktionsanläggningarna för biobränsle har kunnat
utnyttjas optimalt.
Renhållning

Omläggning av turordningen för tömning görs kontinuerligt
för att hitta det mest effektiva sättet att hämta hushållsavfall
i olika fraktioner hos kunderna. Det finns stort intresse av
att utveckla sorteringskonceptet hos industrikunderna. Nya
kompostkunder har även bidragit till ett större utnyttjande
av anläggningen vilket givit ett positivt tillskott.

verksamhetsberättelser

verksamhetsberättelser

V iktiga händelser

Båttrafik

Nytt avtal har tecknats med både Vägverket avseende
Aspöfärjan och Blekingetrafiken, som valt att förlänga
avtalet till år 2010.
Stadsnät

Flera tjänsteleverantörer arbetar nu i det öppna stadsnätet.
Under hösten genomfördes sporadiska kampanjer vilket
inneburit en jämn tillväxt av kunder men som ur bolagets
synvinkel kunde ha varit och hade behövt vara något större.
A ffärsverken K arlskrona A B

Mkr

2006

2005

2004

2003

298

278

Omsättning	332	300
Resultat efter
finansnetto	38
28
Soliditet i %
27
25
Soliditet i %, koncernen
27
25
Eget kapital
24
24
Balansomslutning
776
733	

29	15
22
20
22
20
29	11
734
718

Affärsverken Energi AB
Bolaget skall 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.
V iktiga händelser

Försäljningen har utvecklats mycket positivt under året.
Omsättningen ökade till 190 Mkr. Bolaget har blivit anvisningsleverantör i Kristianstad och kundtillströmningen ökar
stadigt. Marknaden har under hösten sett ett lägre elpris än
på mycket länge. Årets resultat är 11,7 Mkr.
A ffärsverken E nergi A B

2006

2005

2004

K arlskrona S tuveri A B

Mkr
Omsättning
Resultat efter
finansnetto
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

2006

2005

2004

2003

8,4

6,4

6,5

5,3

0,5
0,5
0,5
0,3
68
72
67
44
2,4
2,3	1,8	1,6
4,2	3,9	3,6	3,6

Kruthusen Företagsfastigheter AB

Ä ndamål

Mkr

Bolagets omsättning uppgick under 2006 till 8,4 Mkr (6,4
Mkr). Rörelseresultatet efter finansiella poster var 0,5 Mkr
(0,6 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
2007 har tecknats.
Under året har samarbetet fortsatt med Bergkvara
Hamn & Stuveri om utskeppning av stormfälld skog. Totalt
har ca 600 000 kbm massaved skeppats ut från Verkö och
samarbetet kommer att fortsätta under 2007.

2003

Omsättning	191	137	125	118
Resultat efter
finansnetto	12
9	15
6
Soliditet i %
7
9	10
9
Eget kapital
4,8
4,8
4,8
4,8
Balansomslutning
65
52
46
52

Karlskrona Stuveri AB
Ä ndamål

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

Ä ndamål

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 organisa
tioner inom kommunen.
Kruthusen Företagsfastigheter AB ägs till 100 % av AB
Karlskrona Moderbolag.
K ruthusen F öretagsfastigheter A B

Mkr

2006

2005

AB Arena Rosenholm Karlskrona
Ä ndamål

Bolaget ska bedriva idrotts- och kulturevenemang, utställningar och liknande inom Telenor Arena Karlskrona eller
inom annan anläggning i Karlskrona kommun. Syftet är att
stärka Karlskrona som varumärke.
V iktiga händelser

Bolaget omsatte under sitt första verksamhetsår 3,1 Mkr.
Bolaget fick en flygande start med både idrotts- och
musikevenemang. Evenemangen har riktats till olika målgrupper, t ex ungdomar som deltog i premiäromgången
av Baltic Sports Camp. De övriga evenemangen har lockat
en blandad publik. Största evenemanget var tredje deltävlingen i Melodifestivalen.

Fastighetsbolaget Gullberna KB
Ä ndamål

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.
V iktiga händelser

Bolagets samtliga fastigheter, byggnader och mark såldes i
april till Amazun i Karlskrona AB till ett belopp om 55 Mkr.
Efter försäljning finns ingen verksamhet i bolaget.

2004

2003

Omsättning
52
52
51	
50
Resultat efter
finansnetto	3,4	3,1	
4,9	3,5
Soliditet i %	10	10	10	10
Eget kapital	37	37	37	39
Balansomslutning	368	370	369	371

2006

2005

2004

2003

Omsättning	3,2	12,3	11,2	13,7
Resultat efter
finansnetto
-1,6
0,3	
-1,2	1,9
Soliditet i %
99
4	3	
4
Eget kapital	13	1,8	1,5
2,8
Balansomslutning	13	
51	
59
62

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till
+ 3,4 Mkr jämfört med budgeten på + 5,2 Mkr. Orsaken
till differensen är framför allt driftkostnader och marknads
föringskostnader för Rosenholms Udde, som förvärvades
i augusti 2006, samt vakanta ytor i början av året.
Allmänt har efterfrågan på såväl kontorslokaler som
industrilokaler ökat. Med den ökande efterfrågan har
vakansgraden sjunkit till ca 5 % för bolaget som helhet.
Investeringar har under året gjorts med 6 Mkr.
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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.
V iktiga händelser

Verksamheten har år 2006 bedrivits med ett överskott på
0,9 Mkr. Förbundet omsätter 58 Mkr.
Förbundet har under året arbetat med handlingsprogrammet för olycksförebyggande verksamhet. Bl a har
riktlinjer för brandskydd på campingplatser och gästhamnar
tagits fram, och drygt 3 800 personer har utbildats i brandskydd. Fortsatt satsning på miljöförbättrande åtgärder samt
utbyggnad av övningsfält har också gjorts.
R äddningstjänsten Ö stra B lekinge

Mkr

2006

2005

2004

2003

Omsättning
58
63	
62
55
Resultat efter
finansnetto
0,9
-0,4
0,3	
0,3
Soliditet i %
2
0	1	
0
Eget kapital
0,9
0
0,4
0,1
Balansomslutning	39	38	36	34

Ä ndamål

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.
V årdförbundet B lekinge

Karlskrona Fryshus AB

V iktiga händelser

Ä ndamål

Vårdförbundet Blekinge

Fastighetsbolaget G ullberna K B

Mkr

Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Ö Blekinge

Ä ndamål

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

2006

2005

2004

2003

Omsättning
57
Resultat efter
finansnetto
-3,7
Soliditet i %	38
Eget kapital
5,5
Balansomslutning	15

62

49

52

-1,5
-2,7	1
47
55
48
9,4	10,9	13,6
20
20
29

verksamhetsberättelser

Personalberättelse
1	Personalpolitik
Personalpolitisk offensiv nedbrutet i målen friska medarbet
are och attraktiv arbetsgivare har varit uppdraget från den
politiska ledningen under denna mandatperiod. Utifrån
målet friska medarbetare har vi vidtagit ett antal åtgärder
både i förebyggande och rehabiliterande syfte (se vidare
under punkt 3 Hälsa). 2005 blev året då vi bröt trenden
med den ökande sjukfrånvaron och 2006 fortsätter den
positiva utvecklingen. Vi har sänkt sjukfrånvaron med
närmare en procentenhet från 8,78 % 2005 till 8,08 %
2006.
Utifrån målet attraktiv arbetsgivare startade hösten
2004 arbetet med att formulera ett nytt personalprogram.
Tydliga värderingar och grupputveckling har varit ledstjärnan i det arbetet. Under 2006 kom arbetet med det nya
personalprogrammet igång på allvar i arbetsgrupperna
på förvaltningarna. Vid första mätningen kan vi konstatera
att genomförandet av programmet hittills har gått dubbelt
så fort som beräknat. Målet är att personalprogrammet
ska vara genomarbetat till början av 2009. Under 2007
kommer det att anordnas gemensamma aktiviteter för att
ge inspiration till arbetsgrupperna att fortsätta arbetet med
programmet. Genomförandet av personalprogrammet följs
upp på förvaltningarna och redovisas två gånger per år för
kommunstyrelsen.

2 Kompetens och bemanning
K ompetenscent E R

Kompetenscenter som startade 1 juli 2005 har år 2006
genomfört ett helt och sammanhållet verksamhetsår.
Verksamheten har varit mycket omfattande genom att cirka
16 000 deltagare varit närvarande i de olika arrangemang
en. Utbudet består av utbildningsinsatser i det allmänna
utbudet/kurskatalogen, konferenser, uppdrag till förvaltning
ar och bolag samt förvaltningsinterna arrangemang vid
”Mötesplatsen Kompetenscenter, Gullberna Park”.
Deltagarna i verksamheten har fördelat sig inom följ
ande områden:
Utbildning i allmänt utbud/kurskatalog
ca 35 %
Konferenser – egna och uppdrag
ca 40 %
Förvaltningsuppdrag och Mötesplats
ca 25 %
Antalet specifika förvaltningsuppdrag i form av olika
utvecklingsinsatser har varit 101 st.
L edarskap

Under 2006 har cirka 60 utvecklingsinsatser genomförts
inom ledarutvecklingsområdet fördelade på 80 kalender
dagar i en- eller flerdagarsarrangemang som i huvudsak
genomförts vid Kompetenscenter, Gullberna Park. Inom
detta område har förvaltningsuppdragen ökat jämfört med
2005.
Två grupper grundutbildning för första linjens chefer
har genomförts med 44 deltagare samt en grupp ledarskola
med 21 deltagare. Sammanlagt har 316 deltagare varit
med i olika ledarutvecklingsinsatser i utbildningsform fördel
ade på 39 % män och 61 % kvinnor.

verksamhetsberättelser

R ekr y tering

I Karlskrona kommun är pensionsavgångarna vid 65 års
ålder beräknade till ca 1 000 personer under de närmaste
tio åren. Avgångarna fördelar sig jämnt under en tioårsperiod med ca 100 avgångar per år. De stora volymerna
av pensionsavgångar finns inom skola, vård och omsorg.
Åldersfördelningen i kommunen är relativt jämn och det gör
att det inte finns någon särskild rekryteringspuckel i nuläget.
Rekryteringsbehovet för kommunen har tillgodosetts utan
större problem, och uppkomna vakanser har kunnat åter
besättas med rätt kompetenser.
Äldreförvaltningen arbetar aktivt med ambassadörer.
Dessa är ute och informerar på skolor om arbete i vården.
Kommunen har som tidigare år medverkat vid arbetsförmedlingens rekryteringsdag för att informera om Karlskrona
kommuns rekryteringsbehov inför sommaren. Kommunen
har också varit representerad på några av de regionala
högskolornas arbetsmarknadsdagar.

3	Hälsa
F riskvård

Friskvårdsaktiviteter som funnits att tillgå för samtliga
anställda i Karlskrona kommun har, som de senaste åren,
varit simning en gång i veckan i någon av kommunens sim
hallar samt möjlighet att delta i två gympapass per vecka.
Förutom detta har förvaltningsspecifika aktiviteter genom
förts.
Friskvårdspolicyn som antogs 2005 ger anställda
möjlighet att utöva friskvård på arbetstid, sammanlagt en
timme/vecka. Nyttjandet av friskvårdstimmen varierar mellan förvaltningarna och även mellan arbetsplatserna, detta
beroende på vilken verksamhet som bedrivs.
I slutet av oktober, i samband med Arenans ettårsjubileum, genomfördes en hälsovecka för alla sinnen på Telenor
Arena Karlskrona. Samtliga anställda erbjöds att lyssna på
olika föreläsningar knutna till hälsotemat samt varierande
prova-på-aktiviteter, t ex yoga, afrodans, akvarellmålning,
massage etc. Drygt 1 000 personer deltog i någon eller
några aktiviteter eller föreläsningar under veckan.
R ehabilitering och M öjligheternas H us

Arbetet med att komma till rätta med sjuktalen har fortsatt
på förvaltningarna under 2006 och ett minskat antal sjukdagar noteras i årsbokslutet.
Möjligheternas hus, rehabiliteringsprojektet som kommunen driver tillsammans med landstinget, har efter marknads
föringsaktiviteter i början av året och flytt vid halvårsskiftet
till Telenor Arena Karlskrona, tagit form. En projektledare
och en hälsoutvecklare arbetar heltid i projektet. Personal
från Kommunhälsan, Landstingshälsan och Karlskrona kommun samt en beteendeterapeut arbetar med information,
föreläsningar, aktiviteter och samtal.
Genomförandet av gruppverksamhet för sjukskrivna
medarbetare startade i februari, och fram till och med
december har 95 deltagare initierats till projektet, varav
86 är kommunanställda. Deltagarna har planerade aktivi
teter om ca 10 tim/vecka i tolv veckor, vilket berättigar
till rehabiliteringsersättning. Därefter följer olika alternativ,
arbetsträning, omplaceringsutredning, försäkringskassans
bedömning av rätten till sjukersättning etc.
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Ett antal personer har avböjt deltagande i projektet på
grund av att de erhållit sjukersättning, operation o d.
29 personer som deltagit i projektet är på väg mot ett
planerat mål och sjukfallet har upphört eller kommer att
göra det. 13 personer är aktuella för bedömning av sjukersättning av försäkringskassan. Detta innebär att 44 % av
deltagarna nått projektets mål.
K ommunhälsan

Kommunhälsan flyttade vid halvårsskiftet till nya lokaler på
Telenor Arena Karlskrona.
Under året har ett antal utbildningsinsatser inom
arbetsmiljöområdet hållits, bl a grundläggande arbetsmiljö
utbildning, rehabmetodik, hjärt- och lungräddning, första
hjälpen med krishantering samt möta förändringar. Handledning har getts till ett antal grupper inom olika förvaltningar och olika lagstadgade undersökningar har genomförts för bl a nattarbetande personal. Mätningar som gjorts
under året är t ex buller, elektromagnetiska fält, klimat, ljus,
fukt och mögel. 214 hälsoprofiler är genomförda.
Under 2005 gick ett förtydligande ut till samtliga
arbetsledare om vikten av tidig kontakt med sjukskrivna
samt kontakt med Kommunhälsan när en anställd varit sjukskriven 21 dagar eller mer. Dessa möten har fortsatt under
2006 och arbetsledaren, tillsammans med den anställde
och representant från Kommunhälsan, har träffats för att diskutera den aktuella situationen. Möjlighet har även getts att
skriva rehabiliteringsutredning under dessa möten. Kommun
hälsans personal har även medverkat i Projekt Möjligheter
nas hus med föreläsningar och aktiviteter.
Under året som helhet, men särskilt under kommunens
hälsovecka, har olika ”Prova-på-aktiviteter” erbjudits såsom
stavgång, yoga och qi-gong.

4 Löner och avtal
N ya avtal

De centrala parterna, Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) och samtliga personalorganisationer, har avtal som
är gällande fr o m 2005-04-01. Avtalen gäller fram till
den sista juni 2007 för flera personalorganisationer. Vissa
ersättningar som ob-, jour- och beredskapsersättningar har
med anledning av de nya avtalen räknats upp med 5 %
fr o m 2006-01-01.
Sedvanlig lönerevision har genomförts per den 1 april
2006. Även under 2006 har arbetsvärderingen påverkat
så att ytterligare lönesatsningar skett för vissa yrkesgrupper,
t ex områdeschefer vid äldre- och handikappförvaltningarna, behandlare vid socialförvaltningen, sjuksköterskor, sköt
are och ekonomibiträden. De extra resurser som politikerna
tillförde 2002 för att användas under mandatperioden till
”snedsitsar” i arbetsvärderingsresultatet har tagits i anspråk
fullt ut under 2006.

Anställda i Karlskrona kommun
Diagrammen på denna och följande sidor visar nyckeltal för
• antalet anställda
• antalet årsarbetare
• arbetad tid i årsarbetare
• arbetad tid i 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
A ntal anställda

Det totala antalet anställda i kommunen har ökat. Ökningen
utgörs främst av plusjobbsanställningar men kan också
hänföras till förskoleutbyggnaden som barn- och ungdoms
förvaltningen genomfört under året. Kvinnorna står för en
något större ökning än männen.
Antal anställda

Antal anställda

Män

6000

Kvinnor

5328

5000

4531

4334

4229

Totalt
5776

5449

4000
3000
2000
1000
0

1245

1115

1099

2004

2005

År

2006

I underlaget ingår samtliga anställda som omfattas av
Allmänna bestämmelser (centrala avtalet).
A ntal årsarbetare

Antalet årsarbetare har också ökat, men något mindre än
antalet anställda. Detta beror på att det även finns deltids
tjänster. Även när det gäller ökningen av antalet årsarbetare är det kvinnorna som står för en något större ökning
än männen.
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare

Män

Kvinnor

Totalt

6000
4847

5000

4090

3900

3791

4000

5290

4972

3000
2000
1000
0

1200

1072

1056

2004

2005

2006

År

I underlaget ingår samtliga anställda som omfattas av
Allmänna bestämmelser (centrala avtalet), omräknat till heltidstjänster.
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A rbetad tid i årsarbetare

G enomsnittlig s y sselsättningsgrad

S jukdagar per anställd

Den arbetade tiden ökar inte i samma omfattning som antalet årsarbetare. Detta kan förklaras med att en större del av
ökningen av årsarbetare utgörs av plusjobbsanställningar
och att de flesta av dessa påbörjades andra halvåret 2006.

Sysselsättningsgraden fortsätter att öka enligt de intentioner
som kommunen har.

Det totala antalet sjukdagar under perioden fördelat på
antalet månadsanställda, utan hänsyn tagen till syssel
sättningsgrad.

Arbetad tid i årsarbetare

100

Antal årsarbetare

Män

Kvinnor

Antal dagar
96,07

96,43

96,11

89,65

90

3102

3026

3015

		

Sjukdagar per anställd och kön

Totalt

40

Totalt

90,97

90

91,25

Män

35,92

35

90,27

Kvinnor

Totalt

32,44

32,21

28,82

25
15,65

15

85

Total sjukfrånvaro över 60 dagar, timmar		
Total sjukfrånvaro, i timmar		
Total sjukfrånvaro över 60 dagar
i % av total sjukfrånvaro
(65,45)

18,79

19,22

10

0

1000

954

954

2004

2005

80
År

2006

Antalet produktionstimmar omräknat till heltidstjänster,
där hänsyn är tagen till den frånvaro och övertid som
genererats under perioden.

Övertid och fyllnadstid

Totalt

Män

18,73

15

0-29 år

30-49 år

50-67

Totalt

40,94

40

35,84

30

20

40,21

30,24

29,36
26,67

17,16

16,55

2004

2005

Antal dagar
25

9,26

År

2006

0-60 dagar
23,79

60- dagar

7,89

15
0
67

68

2004

2005

2006

År

2004

2005

2006

År

Det totala antalet mertidstimmar producerade under perioden fördelat per antalet månadsanställda.

Anställda som avlönas per timme för faktiskt arbetad tid
omräknat till årsarbetare.

10

8,68

8,65

8,53

5
0

2004

2005

2006

År

Sjukfrånvaron har minskat i alla ovan redovisade nyckeltal.
Förklaringen till detta är ett aktivt arbete med rehabilitering,
bl a genom de ökade resurser som skapats genom projekt
Möjligheternas Hus. En minskning av antalet sjukdagar
uppvisas även om man bortser från att antalet anställda har
ökat som en följd av plusjobbsanställningarna.
Fokus har under året varit att få ner långtidssjukfrån
varon, vilket nu börjar visa resultat. Korttidsfrånvaron ligger
i stort sett stilla.
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30-49 år
Total sjukfrånvaro, i timmar		375 028
Total ordinarie arbetstid, timmar		 4 995 985
Total sjukfrånvaro, i procent
(8,19)
7,51
Över 50 år
Total sjukfrånvaro, i timmar		396 336
Total ordinarie arbetstid, timmar		 4 289 998
Total sjukfrånvaro, i procent
(9,94)
9,24

20,29

5

75

Kvinnor
Total sjukfrånvaro, i timmar		
721 819
Total ordinarie arbetstid, timmar		 7 967 721
Total sjukfrånvaro, i procent
(9,84)
9,06

23,56

20

200

63,55

Under 29 år
Total sjukfrånvaro, i timmar		
67 704
Total ordinarie arbetstid, timmar		1 102 283
Total sjukfrånvaro, i procent
(7,20)
6,14

20,37

0

11,51
9,89

533 188
839 069

Män
Total sjukfrånvaro, i timmar		117 250
Total ordinarie arbetstid, timmar		 2 420 545
Total sjukfrånvaro, i procent
(5,06)
4,84

Sjukdagar per anställd och frånvarointervall

279

276

270

Kvinnor

14,27

13,22
11,78

346

År

2006

50

17,8

10

300

2005

10

Timmar

400
344

2004

Sjukdagar per anställd och ålder

Mertiden har minskat i kommunen som helhet. Det är både
fyllnadstiden och övertiden som har minskat, vilket kan
kopplas till att sysselsättningsgraden har ökat och till att
arbetet ryms inom den ordinarie arbetstiden.

Antal timanställda (årsarbetare)

345

0

Det totala antalet månadsanställdas genomsnittliga sysselsättningsgrad.

20

Kvinnor

2006

Ö vertid och f y llnadstid i timmar / anställd

Antalet timanställda är i stort sett oförändrat jämfört med
föregående år och sett till hela kommunen. I kommunen
som helhet utgör detta en liten del av det totala antalet
anställda.

Män

2005

2006

5

Antal dagar

T imanställda , arbetad tid i årsarbetare

Antal årsarbetare

2004

År

(2005)

Total sjukfrånvaro, i timmar		
839 069
Total ordinarie arbetstid, timmar		10 388 266
Total sjukfrånvaro, i procent
(8,78)
8,08

35,66
32,48

30

91,6

20

2000

0

Kvinnor

4102

3980

3969

3000

100

Män

95

4000

1000

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Procent (%)

5000

Sammanställning
av sjukfrånvaro
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r e v i s i o n s b e r ä t t e l s e r

Revisionsberättelse

3.2 Utförda granskningar

Vi har granskat kommunens styrelsers och nämnders
verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i av
Karlskrona kommun helägda bolag även verksamheten
i dessa företag under år 2006.
Vår granskning av kommunen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
kommunens revisionsreglemente. Till hjälp vid vår granskning har vi haft Ernst & Young.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning
samt givit det resultat som redovisas i denna skrivelse
(och i bilagor som medföljer revisionsberättelsen).
1

De förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna
har utfört granskningen enligt kommunallagen, aktiebolagslagen, god redovisningssed i kommunal verksamhet och
fastställt revisionsreglemente. Vår granskning av årsredovisningen har också omfattat koncernredovisningen.
Revisorerna har granskat kommunens donationsfonder
och värdepapper.
Vid årets granskning har huvudinriktningen varit mot
förvaltningsrevision enligt den revisionsplan revisionen
antog för år 2006.
Vi har själva och/eller tillsammans med sakkunniga
biträden arbetat med nedanstående granskningar:
FA Granskning av sjukfrånvaron

A n s va r s f r i h e t

FC Granskning av klagomålshanteringen
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FF	 Granskning av skolornas styrning

Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns.
Den är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen.

FD	 Granskning om kostnadseffektivitet i vården
FG Granskning av integrerad styrning
FH	 Granskning av kommunens hamnverksamhet
FI	 Granskning av rutiner på turistbyrån
Administrativa rutiner Stiftelser

3 	R e d o g ö r e l s e f ö r r e s u ltat e t
	av v å r g r a n s k n i n g

	Bokslutsgranskning av år 2006 och granskning
av delårsrapporten per 2006-08-31

3.1 Generellt
Resultatet för år 2006 sammanfattas i nedanstående tabell
(alla belopp i Mkr):
2006

2005

2004

Balansomslutningen
4 531,4
Kommunala bolagens
balansomslutning
3 014,0
Kommunala bolagens
andel av
balansomslutningen
66,5 %
Årets resultat för
kommunkoncernen
44,5
Årets resultat för kommunen
30,2
Årets resultat för
kommunens bolag
29,3
Utdelning till kommunen
från bolagen
18,0
Erhållna EU-bidrag
3,9

4 739,0

4 807,0

3 169,0

3 165,0

66,8 %

66,8 %

5,0
4,8

8,0
-14,1

19,0

32,0

24,0
4,5

16,0
8,0

Den sammanställda redovisningen, kommunens ekonomiska
ställning samt övergripande resultat- och måluppfyllelse skall
framgå av upprättad årsredovisning. Vår granskning visar
att räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild.
Avsättning till pensioner inklusive löneskatt har under
perioden ökat med 4 Mkr till 53 Mkr medan samtidigt
ansvarsförbindelsen inklusive löneskatten för perioden ökat
med 159 Mkr.
Kommunen uppnådde de av kommunfullmäktige finansiella målen för 2006.
Vi har löpande följt styrelsens, nämndernas och bolagens verksamhet genom att ta del av protokoll och övriga
dokument.

•	Handikappnämnd och socialnämnd har bra och tydliga
verksamhetsberättelser som även behandlar miljöpolicy,
integration och jämställdhet.
•	För kommunens fyra fristående stiftelser måste styrelserna ta ett fastare grepp om förvaltningen.
• Avtal mellan kommunen och landstinget måste till för
att reglera vem som skall ansvara och betala för sjukvårdsinsatser inom främst äldre- och handikappvården.

FB	Intern kontroll steg 2

Vi tillstyrker att kommunstyrelsen och de övriga nämnderna
och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

• Kommunen har få kvalitativa mål och verksamhetsmålen är otydligt kopplade till de ekonomiska medlen.
Lagstiftningen ställer krav på god ekonomisk hushållning,
vilket innebär att såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen av betydelse för den ekonomiska hushållningen
skall fastställas i budgeten. Här fordras framöver att också
kommunfullmäktige blir tydligare i sina beslut vad avser mål
och medel.

(revisionsrapporterna finns att läsa på kommunens hemsida:
www.karlskrona.se/politik/revisionen/revisionsrapporter)
3.3 Synpunkter
•	Det är fortfarande brister att ur tillgängligt material
avgöra om av fullmäktige fastställda mål – i den utsträckning det finns sådana utöver de ekonomiska ramarna
- uppnåtts eller inte. Om nämndernas egna mål infriats eller
inte framgår ofta inte av nämndens verksamhetsberättelses
innehåll (undantag socialnämnden och handikappnämnden).
Skolplanens styrning och inverkan på verksamheten i gymnasieskolan och vuxenutbildningen är svår att bedöma.
Någon nämnd saknar måldokument.
•	Sjukfrånvaron är fortfarande hög men de insatser som
gjorts börjar ge resultat. Varje nämnd ska dock kunna sätta
upp mätbara mål för sjukfrånvaron.
• Åldersstrukturen bör ägnas fortsatt uppmärksamhet och
attraktiva praktikplatser tillskapas för att locka till utbildning
och som rekryteringsgrund inför framtiden.
•	Rutiner för utrangering av uttjänta tillgångar har inte
gjorts trots att det nu påpekats från revisorerna under tre år.

•	Revisionen vill särskilt uppmärksamma kommunfullmäktige på den tvist som finns mellan Affärsverken och Energi
marknadsinspektionen (EMI) som bara för 2003 uppgår
till över 8 Mkr. EMI anser att Affärsverken AB är ett av de
tretton företag som tagit ut för höga avgifter. Någon reservation för detta är inte gjord i Affärsverkens bokslut.
•	Strategisk plan för Karlskronas hamnverksamhet saknas
och behovet av en samlad organisation är påtaglig.
Ytterligare underlag från bokslutsgranskningen återfinns
i bilaga 1.
Resultatet av lekmannarevisorernas granskning av de
kommunala bolagen framgår av granskningsrapporter, som
bifogats till revisionsberättelsen. I AB Arena Rosenholm
fanns initialt brister avseende den interna kontrollen. Dessa
har avhjälpts under året.
Ernst & Youngs revisionsberättelse för bolagen redovisas i en bilaga till revisionsberättelsen.
4 	Ö v r i g t

Vi anser att vi uppfyllt kraven på att ”granskningen årligen
skall omfatta all den verksamhet som bedrivs inom nämnder
och styrelser samt eventuella fullmäktigeberedningar”.
Till delårsrapporten 2007-08-31 bör revisorerna få
kommunstyrelsens svar på vilka åtgärder som vidtagits för
att åtgärda de synpunkter som angetts i vår revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen är upprättad av nedanstående av
fullmäktige valda revisorer i Karlskrona kommun.

Karlskrona 2007-04-16
Karlskrona kommuns förtroendevalda revisorer

•	Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpas inte
tillfredsställande.

Bo Löfgren

•	Tekniska nämnden klarar inte målen för gatu- och vägunderhåll.

Margit Svensson	Holger Olsson	Sami Ragnarsson

Mats Nilsson	Sven-Otto Ullnér

Karl-Gustaf Johansson	Siv Elofsson
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