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Vatten, världsarv och värdskap
Karlskrona är en stad med stora möjligheter att utvecklas, det har vi fått bekräftat av den internationellt kände
arkitekten Jan Gehl från Köpenhamn. Kommunen har låtit
Gehl Architects ta fram en strategi för att utveckla Karlskrona centrum och Gehl lyfter fram både vattnet, skönheten
och den spännande arkitekturen som möjligheter.
Vatten, världsarv och värdskap är ledstjärnor både
för dagens Karlskrona och för framtiden. Ett tydligt bevis
på att Karlskrona får gott betyg för sitt värdskap är att
vi för andra gången fått förtroendet att arrangera en av
Melodifestivalens deltävlingar i Telenor Arena Karlskrona.
Arenan visar sig fungera väl inte bara som konsertlokal
utan som en verklig samlingsplats för många av kommunens idrottsföreningar. Det gångna året har också flera
stora nationella idrottsevenemang förlagts till Rosenholm.
Sail Karlskrona 2007 blev en folkfest med touch av
1700-talet där världsarvet presenterades på ett nytt och
spännande sätt. Utställningar, tidstypiska kläder, mat och
musik skapade stämning och väckte både känslor och
nyfikenhet.
Politiskt sett har 2007 varit ett händelserikt år i Karlskrona kommun med många ideologiska diskussioner både
i nämnder och fullmäktige. I flera viktiga frågor som rör
Karlskronas utveckling har vi ändå lagt partipolitiken åt
sidan och valt gemensam väg för framtiden. Det gäller till
exempel Pottholmen där vi inlett ett samarbete med Kärnhem för att bygga ett World Trade Center med utrymmen
för kontor, bostäder, handelsgalleria och kanske också ett
nytt stadsbibliotek. Engagemanget för det nya stadsbiblioteket är stort, inte bara över partigränserna utan också
hos medborgarna i Karlskrona som fått lämna synpunkter
bland annat på bibliotekets placering. Det finns också en
bred politisk majoritet för den nya hotell- och konferensanläggningen på Gasverkstomten. När hotellet står klart för
inflyttning om något år kommer Karlskronas attraktionskraft
som besöksort att öka ytterligare.
En händelse som lämnat djupa spår och som satte
kommunens verksamheter på hårt prov var den tragiska
skottlossningen i Hollstorp i början av oktober. Över en
natt blev Rödeby känt i hela landet och i stort sett hela
Medie-sverige var på plats för att rapportera och granska
både skolans, fritidsgårdens och socialtjänstens arbete. Att
i ett pressat läge ändå kunna fortsätta att ge god service
och stöd åt alla som behövde det, visar på stor kompetens
och handlingskraft hos våra medarbetare.
För elfte gången de senaste tolv åren så visar Karlskrona kommuns bokslut positiva siffror, resultatet för 2007
är 12 miljoner. Investeringarna uppgår till 137 miljoner
och de största satsningarna har gjorts på Johannishusåsen
som ska trygga Karlskronas framtida vattenförsörjning,
Verköhamnen där en av kajerna förlängts för att kunna ta
emot större fartyg och på utbyggnaden av förskolor i kommunen.
Karlskrona fortsätter att växa och ett skäl till det är just
att det föds många barn, under året fick vi 736 nya små
kommunmedborgare. Totalt blev vi 494 fler i Karlskrona
under 2007 och vid årsskiftet hade kommunen 62 338
invånare. Senast Karlskrona hade en större folkmängd var
1957!
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ATTR AKTIVA LIV SMILJÖ N
Det unika läget vid havet är det som ger Karlskrona ett
försprång framför de flesta andra kommuner och var man
än väljer att bo är närheten till havet påtaglig. Större
bostadsprojekt pågår eller planeras till exempel på Saltö,
vid Blå Port och Västra gärde.
Att vi blir fler märks också på behovet av nya förskoleplatser, en utbyggnad har skett i bland annat Rödeby,
Kättilsmåla, Nättraby och på Hästö.
Karlskrona är sedan början av 2000-talet medlem
i Sveriges ekokommuner och det finns en bred politisk
enighet om att vi ska satsa på hållbar utveckling. Det kan
handla om att använda ny miljövänlig teknik när vi bygger
eller att köpa mer ekologiskt odlad mat.
Vi har också tagit beslut om att kommunen ska bygga
ett kraftvärmeverk i Bubbetorp som ska stå klart 2010.
Värmeverket ska eldas med flis och kommer att göra kommunen mindre beroende av olja.

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

DET VÄ X A NDE N Ä RIN G S L IVET

D E N BÄSTA KUN SKAP E N

TelecomCity-företagen växer och har anställt cirka 300
nya medarbetare det gångna året och räknar med att
rekrytera lika många 2008. Made in TelecomCity gjorde
i augusti en satsning för att sälja sina mobila tjänster globalt. Ett par hundra IT- och telecomförtag från tolv länder
nappade på inbjudan och kom till Karlskrona för att göra
affärer med de lokala bolagen.
Den statliga hamnstrategiutredningen har pekat
ut Karlskrona tillsammans med Karlshamn som ett av
Sveriges strategiska hamnlägen. Ett besked som har stor
betydelse för den fortsatta utvecklingen av Verköhamnen.
Under våren satte Stena Line in ett tredje fartyg på linjen
Karlskrona-Gdynia och det innebar en ökad lastkapacitet.
Samtidigt fortsätter passagerartrafiken att öka och är nu
uppe i drygt 430 000 resenärer på ett år.
Nyföretagandet har satt ordentlig fart i hela kommunen och vi har kommit en bra bit på väg mot vårt mål
som är 1 000 nya företag under mandatperioden. Särskilt
glädjande är att antalet kvinnliga nyföretagare ökade från
46 till 107, det betyder att drygt 40 procent av alla nya
företag startas av kvinnor.

Förskolan är rolig, trygg och lärorik – ja så svarar personal och föräldrar med barn i förskolan som fått lämna
synpunkter på kvaliteten i verksamheten.
En kvalitetssatsning kring kunskap och kvalitet som går
under benämningen K2 har också startat inom grundskolan. Närmare 400 pedagoger, skolledare och annan
personal från förskoleklass till högstadium deltog i den
gemensamma starten.
Gymnasieskolan utsätts för allt hårdare konkurrens från
de fristående skolorna och det har lett till ett ökat samarbete med övriga kommuner i Sydostregionen. Utbildningsförvaltningen tittar också utanför landets gränser och fortsätter sitt samarbete med Pretoria i Sydafrika. Det handlar
både om jämförande kvalitetsarbete och ett kulturprojekt
för barn och ungdomar.
Karlskrona kommun har sedan flera år tillbaka satsat
på idrott och hälsa och det märks också inom skolans
värld. Sport College Karlskrona är ett nätverk av skolor,
idrottsföreningar och utbildningsaktörer som arbetar för att
skapa en god idrotts- och studiemiljö för kommunens unga.
I Karlskrona ska ungdomar kunna kombinera studier med
idrott i såväl grundskolan som gymnasiet och högskolan.
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DET Ö P PN A SI N N ET

E KO N O MISK BE SKR IV N IN G

Efter tio års verksamhet på Stumholmen lämnade konsthallen Båtsmanskasernen för att under våren 2008 flytta
in i den gamla Skandiabiografen. I de nya lokalerna ryms
förutom utställningar också en ny pedagogisk verkstad.
Här ska de unga i Karlskrona både få lära om konst och
skapa själva.
Kommunen får ytterligare en fantastisk utställningslokal
när da Vinci-museet flyttar in i Vattenborgen på Stortorget.
Vattenborgen, som stått oanvänd under lång tid, uppfördes
av militären på 1860talet och är klassad som
byggnadsminne.
Arbetet med att
minska sjukfrånvaron
har fortsatt och också
gett bra resultat. Den
totala sjukfrånvaron har
minskat från 8,08 procent till 7,66 procent.
Samtliga medarbetare har erbjudits olika
typer av friskvårdsaktiviteter och även möjlighet
till en friskvårdstimme
varje vecka. Karlskrona
kommun har medverkat i Jobbing som är
en hälsokampanj för
Sveriges arbetsplatser i
samarbete med Korpen.
Målet med Jobbing
är att stimulera och
motivera till motion och
bättre hälsa.
Möjligheternas hus
som startade som ett
rehabiliteringsprojekt
i början av 2006 har
blivit så lyckosamt att det nu permanentats och ingår i
Kommunhälsans verksamhet. I Möjligheternas hus erbjuds
deltagarna olika typer av aktiviteter under 12 veckor och
målet är att få tillbaka långtidssjukskrivna i arbete.

Kommunernas skatteintäkter har ökat rejält de senaste
åren och det har också gett de kommunala verksamheterna större utrymme att växa. Under 2007 ökade Karlskronas skatteintäkter och statsbidrag med 5,6 procent jämfört
med 2006. Samtidigt har verksamheternas nettokostnader
ökat med 5,8 procent och det har bidragit till att resultatet
på 12 miljoner är 5 miljoner lägre än vad som budgeterades för 2007.
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning
är att det råder balans
mellan löpande intäkter
och kostnader. Kommunfullmäktiges målsättning
är att resultatet ska vara
positivt och för planeringsperioden 2007 till
2009 ska resultatet successivt förbättras för att
i slutet av perioden vara
uppe i 2 procent av de
sammanlagda skatteintäkterna och statsbidragen.
Målet har uppfyllts
för 2007 och det är
naturligtvis glädjande
att kommunens verksamhet ännu en gång
visar ett positivt resultat.
Men på sikt är ytterligare resultatförbättringar
nödvändiga för att vi
ska kunna möta framtida
konjunkturförsämringar
och volymökningar inom
verksamheterna. Efter
flera år med hög tillväxt
dämpas tillväxttakten de
närmaste åren. Det kommer på sikt att innebära en ännu
större utmaning för kommunen för att vi ska kunna leva
upp till en god ekonomisk hushållning, så att kommande
generationer kan ta över en fortsatt välskött verksamhet
med balans i ekonomin.

Karl-Gösta Svenson
Kommunstyrelsens ordförande
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Världsarv i förändring
KO RTA FA K TA OM K A R L S K RON A K OM M UN
Karlskrona har ända sedan staden grundades varit känd
för sin tekniska kompetens. Redan på 1700-talet byggdes
det skepp enligt löpande band principen. Det var då vi
fick vår internationella prägel med människor som kom
från andra europiska länder för att arbeta hos oss. Idag
finns det 133 olika nationaliteter representerade i Karlskrona.
Karlskrona växer och genom ett målmedvetet arbete
tror vi på en fortsatt positiv utveckling. Nya mötesplatser och ett nära samarbete mellan Karlskrona kommun,
näringslivet och Blekinge Tekniska Högskola skapar
grogrund för nya företag. Samtidigt görs insatser för att
vårda och på ett respektfullt sätt använda det världsarv
som gett staden en plats på Unesco:s prestigefyllda lista
över värdefulla kultur- och naturminnen.
Själva staden ligger i havet, belägen på 33 öar i den
blekingska skärgården.
Att Karlskrona är en naturlig port mot de övriga
Östersjöländerna märks tydligt i den ökande färjetrafiken
mellan Karlskrona och Polen och i kontakterna med de
baltiska länderna. Vänortsavtal finns bland annat med
Klaipeda, Gdynia, Baltijsk, Rostock och Liepaja distrikt.
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!

Kommunfullmäktige
Mandatfördelning 2007-2010
Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Folkpartiet
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet

30
16
8
7
6
3
3
2

Utdebitering

2007

2006

2005

Landstingsskatt
Kommunalskatt
Karlskrona kommun
Blekinge läns
medelutdebitering

10,71
21,19
31,90

10,71
21,19
31,90

10,71
21,19
31,90

32,20

32,20

32,20
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Befolkning
E N Ö K NI NG M ED 494 IN VÅ N A RE
Karlskrona kommuns befolkning ökade under år 2007
med 494 personer och uppgick den 31 december 2007
till 62 338 invånare. Det är kommunens högsta befolkningssiffra på 50 år (beräknat på den kommunindelning
som gäller i dag). Kommunen hade under året ett inflyttningsöverskott på + 421 personer och ett födelsenetto på
+ 78 personer (högre har det bara varit under två av de
senaste 15 åren). Ökningen med 494 personer är den
största ett enskilt år på 13 år.
Sedan början av 90-talet har kommunens folkmängd
stigit med över 3 500 personer (från 58 768 till 62 338
personer). Så gott som samtliga år sedan 1990 har fler
personer flyttat in till Karlskrona än vad som flyttat härifrån. Däremot har födelsenettot lika ofta varit negativt som
positivt. Karlskrona är i dag rikets 31:a 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.

Befolkning 2007-12-31
Ålder

Män

Kvinnor

Summa

%

0-20
21-64
65-w

7 862
18 457
5 096

7 365
16 830
6 728

15 227
35 287
11 824

24,4
56,6
19,0

Summa

31 415

30 923

62 338

100,0

Befolkningsförändringar under 2007
Födda Döda Inflyttade Utflyttade Justering Totalt
736

658

2 937

2 516

BE FO L K N I NG SP ROG N OS

D E STÖ R R E AR BE TSGIVAR N A

Befolkningsprognosen för Karlskrona kommun anger en
beräknad ökning av invånarantalet med 300 - 500 personer per år under den framförliggande femårsperioden.
I förskoleåldrarna beräknas antalet barn öka med
drygt 60 under de närmaste fem åren, samtidigt som antalet barn i grundskoleåldrarna ökar med närmare 340 st.
Antalet ungdomar i gymnasieåldrarna förväntas öka med
ca 80 st till en topp år 2008 för att därefter återgå till en
250 personer lägre nivå år 2012 än år 2007.
Antalet pensionärer kommer att öka kraftigt under
de kommande sju, åtta åren då fyrtiotalisterna uppnår
pensionsåldern. Däremot anger prognoserna en viss
minskning (ca - 20) 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.

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

-5

+494

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

Mål och måluppfyllelse

nades nettolåneskulden uppgå till 635 Mkr vid årets slut.
Den slutliga uppgick till 534 Mkr. Främsta anledningen
till den stora avvikelsen är effekten av de stora fastighetsförsäljningar som genomfördes under 2006 efter det att
budgetförutsättningarna var lagda. Justerat för denna del
beräknades att nettolåneskulden skulle öka med 15 Mkr.
Utfallet blev en ökning med 11 Mkr. Målet är därmed
uppfyllt.
Ö V E R G R IPAN D E MÅL O C H N ÄMN D SSP E C IFI KA
KOMMUNSTYRELSEN
• Befolkningen inom Karlskrona kommun skall öka med
500 personer.
Befolkningen ökade med 494 personer under året och
uppgick till 62 338 personer vid årets slut. Skatteintäkterna i gällande budget för 2008 är beräknade efter ett
invånarantal om 62 300. Befolkningen per den 1 november 2007 uppgick till 62 329, vilket är det som påverkar
2008 års underlag för skatteintäkter. Målet är i huvudsak
uppfyllt.
• Sjukfrånvaron för Karlskrona kommun ska minska från
8,5 % till 7,8 %.
Sjukfrånvaron för Karlskrona kommun minskade från
8,5 % till 7,66 %, varför målet är uppfyllt.
• Tillväxten av nya basarbetstillfällen ska vara minst
300.
Målet för tillväxten av nya basarbetstillfällen har infriats.

Kommunfullmäktige beslutade inför budgetåret 2007 om
ett antal mål i enlighet med den nya lagstiftningen om
God ekonomisk hushållning i kommunerna. Det var dels
finansiella mål, dels verksamhetsmål.
Nedan redovisas varje mål, skrivet med kursiv stil, följt
av en kort redogörelse för utfallet under 2007.
Värt att nämna är att nämnderna härutöver vanligtvis
har ett antal mål som nämnderna själva antagit och som
de själva följer upp. Dessa redovisas i respektive nämnds
särskilda årsredovisning.
FI NA N SI E L L A M Å L
• Kommunens resultat skall förbättras under planperioden, från 0 % av skatteintäkter och statsbidrag år 2007 till
1 % 2008 och till 2 % 2009.
Det slutliga årsresultatet för kommunen 2007 innebar ett
resultat strax under det budgeterade. Rensat för reavinster utöver normal nivå kvarstår ett positivt resultat, och
kommunen lever därmed upp till det uppsatta målet för
2007. Målsättningen för 2008 förutsätts i gällande budget
komma att uppnås. Målet för 2009 har reviderats i samband med fastställandet av budget/planer 2008-2010.
• De investeringar som skall täckas av framtida skatteuttag skall i princip begränsas till respektive års avskrivningsmedel.
De skattefinansierade investeringarna understiger avskrivningarna. Kommunen klarar därmed målet.
• Kommunens budgeterade resultat år 2007 om 17 Mkr
skall användas för att återbetala kommunens låneskuld.
Det slutliga resultatet uppgick till 12 Mkr och används för
amortering av låneskulden. I budgeten för 2007 beräk-

• Besöksnäringen skall öka med 5 % och Karlskrona ska
uppnå topp-10 avseende kustdestinationer år 2010.
Målet är inte mätbart i nuvarande utformning. Nytt förslag
kommer att tas fram i samband med budgeten för 2009
och planer 2010 och 2011. Den utvärdering som i dagsläget är möjlig att göra gäller statistik över beläggningen,
och denna har totalt sett ökat ca 5 %.
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
• Inga barn skall vara utan förskoleplats efter det att
barnet stått i kö i fyra månader.
Nämnden redovisar kösituationen löpande och vidtar
successivt åtgärder för att uppnå målet. Under 2007 har
inget barn behövt stå i kö fyra månader. Nämnden har
därmed lyckats uppfylla målet, även om barnet inte alltid
erhållit sitt förstahandsval.
• Alla elever skall vara behöriga till gymnasiestudier
efter år 9 i grundskolan.
Nämnden har vid såväl juni- som augustimötet uppföljning
av målet. Andelen obehöriga var 11,2 % före möjlighet till
sommarskola respektive 8,5 % efter avslutad sommarskola.
Nämnden har inte nått upp till målet under 2007. Andelen
elever med behörighet att börja gymnasieskolan efter
avslutad grundskola, d v s med godkända betyg i kärnämnena, var 88 procent. Efter betygsprövningar under
sommaren återstod ca 8 procent av eleverna som får
inleda med ett år på det individuella programmet.
HANDIKAPPNÄMNDEN
• Samtliga personer som fått beslut om beviljad insats
skall ha fått detta beslut verkställt senast tre månader efter
beslutsdatum.
Per den siste december rapporteras att 14 insatser inte har
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verkställts inom utsatt tid. Inom LSS gäller det 10 personer
(9 beslut avser kontaktperson och 1 beslut avser korttidsvistelse). Inom SoL gäller det 4 personer (3 beslut avser
kontaktperson och 1 beslut avser korttidsvistelse). Målet
om god ekonomisk hushållning är därmed inte uppfyllt.
Förvaltningen har reviderat riktlinjerna för kontaktpersonsuppdrag för att framgent underlätta rekryteringen av
kontaktpersoner och därmed kunna uppfylla nämndens
mål om god ekonomisk hushållning.
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Följande handläggningstider skall gälla från och med
2007:
• femton månader för en detaljplan
Under den genomförda mätperioden uppgick genomsnittliga handläggningstiden till 15 månader. Målet är uppfyllt.
• två veckor för ett bygglovsärende som behandlas på
delegation
Under den genomförda mätperioden uppgick handläggningstiden till drygt en vecka. Målet är mer än väl uppfyllt.
• sex veckor för bygglov som behandlas av miljö- och
byggnadsnämnden
Under den genomförda mätperioden uppgick handläggningstiden till strax under åtta veckor. Målet är inte
uppfyllt.
• åtta veckor för förhandsbesked
Under den genomförda mätperioden uppgick handläggningstiden till drygt elva veckor. Målet är inte uppfyllt.
• åtta veckor för ett tillstånds- eller anmälningsärende
enligt miljöbalken eller livsmedelslagen
Under den genomförda mätperioden uppgick handläggningstiden till mindre än fyra veckor. Målet är mer än väl
uppfyllt.
SOCIALNÄMNDEN
• Mer än 95 % av de barn och ungdomar som får en
insats av socialtjänsten skall få hjälp inom kommunens
geografiska område.
Under 2007 fick 260 barn och unga en insats och 91 %
av insatserna var inom kommunen. Målet är ej uppnått.
• Mer än 90 % av de vuxna personer med missbruksproblem, som får en insats av socialtjänsten, skall få hjälp
inom kommunens geografiska område.
Under 2007 fick 292 vuxna med missbruksproblem en
insats och 87 % av insatserna var inom kommunen. Målet
är ej uppnått.
• 100 % av invånarna i Karlskrona kommun skall vara
oberoende av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
Målet är för perioden inte uppnått, då 97 % varit oberoende av ekonomisk bistånd.
TEKNISKA NÄMNDEN
• 70 % av det budgeterade underhållet inom fastigheter
skall utgöras av planerat underhåll senast 2010.
Tekniska nämnden kan endast redovisa hur utfallet blev för
2007 och det uppgick till 54,8 %.
• Utreda och lämna förslag på alternativa förnyelsebara
energikällor för uppvärmning av minst tre fastigheter utanför fjärrvärmeområdet.
Målet är uppfyllt genom att uppvärmningen av Jämjö
och Holmsjö brandstationer nu sker med värmepump och
utredning dessutom gjorts för Holmsjö skola.
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• Andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen som
bedöms med anmärkning skall som ett rullande 5-årsmedelvärde minska med 50 % senast år 2012, med 2004
som startår.
Tekniska nämnden aviserar att detta kommer att redovisas
tidigast år 2009.
• Av permanentboende i villa skall minst 95 % ha valt
sortering av hushållsavfall.
95,8 % av permanentboende i villa har abonnemang med
sortering, varför målet är uppfyllt.
• Av boende i flerfamiljshus skall minst 75 % ha valt
sortering av hushållsavfall.
81,9 % av flerfamiljsabonnemangen är abonnemang med
brännbart eller komposterbart. Målet är uppfyllt.
UTBILDNINGSNÄMNDEN
• Andelen elever som får slutbetyg från gymnasieskolan
inom fyra år efter påbörjad utbildning skall vara minst 80 %.
72 % av eleverna erhöll slutbetyg (2006: 69 %), vilket
anger en viss förbättring från föregående bokslut. Målet är
dock inte uppnått till fullo.
• Gymnasieskolans genomsnittliga poäng i slutbetyget
skall vara minst 14,5.
Genomsnittligt betygspoäng blev för 2007 14,2. Det innebär en försämring gentemot 2006 (14,3), vilket kan vara
ett resultat av att flera elever erhöll slutbetyg, men med
lägre betyg. Målet är dock inte uppnått till fullo.
• Minst 75 % av gymnasieeleverna (i årskurs 2) skall
uppleva en god kvalité i skolan och i undervisningen.
I den 3KVH-enkät som genomförts de senaste åren kan
svaren på ett antal frågor anses utgöra svar i fråga om
målet. Det kan konstateras att vissa variationer finns mellan åren men målet är uppfyllt:
År 2006 – 81 % upplevde god kvalitet
År 2007 – 76 % upplevde god kvalitet
• Andelen kursdeltagare inom vuxenutbildningen som
slutför sina kurser under läsåret skall vara minst 80 %.
Skolverkets statistik visar att 72 % av deltagarna slutförde
sina kurser inom gymnasial vuxenutbildning läsåret 06/07
(Kalmar 67 %, Kristianstad 71 %, Halmstad 74 % och
Växjö 69 %).
När det gäller grundvuxutbildningarna är resultaten
dock avsevärt lägre, 49 % avslutade sina kurser. Dock
finns en relativt stor del kvar i fortsatt utbildning (Växjö
77 %, Kristianstad 76 %). Målet är inte uppnått.
I kommande kvalitetsredovisningar från skolorna görs
en djupare analys av resultaten och vilka åtgärder som
bör vidtas för att nå en bättre måluppfyllelse.
ÄLDRENÄMNDEN
• Alla som beviljas en plats inom särskilt boende skall ha
fått en plats tilldelad inom maximalt tre månader.
Vid januari månads utgång 2007 hade 22 personer
väntat mer än tre månader på att få ett gynnande beslut
om särskilt boende verkställt. Från och med maj månad
började antalet att minska påtagligt, för att under tredje
kvartalet inte gälla någon. Under sista kvartalet har antalet
ej verkställda beslut i detta avseende uppgått till 1 för
oktober samt 2 vardera i november och december. Sett
till hela året, med det höga antalet ej verkställda beslut
under inledningen av året, har den uttalade målsättningen,
redovisat som absoluta tal, inte fullt ut kunnat nås.

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

Karlskrona kommuns organisation

Kommunstyrelsen
 Allmänna utskottet
 Näringslivsutskottet
 Personaldelegationen
 Jämställdshetskommittén
 Samordningskommittén

Kommunfullmäktige
Valnämnden
Kommunägda aktiebolag

Kommunledningsförvaltningen
 Avdelningen för tillväxt
 Avdelningen för styrning
och ledning
 Avdelningen för
konsult och service
 Informationsservice
 Sekretariat och
överförmyndarnämndens
kansli

Överförmyndarnämnden

AB Karlskrona Moderbolag

AB Karlskronahem
Affärsverken Karlskrona AB
Karlskrona Stuveri AB
Kruthusen
Företagsfastigheter AB
 AB Arena Rosenholm
Karlskrona





Kommunrevision

Barn- och
ungdomsnämnden

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningen

Äldrenämnden

Äldreförvaltningen

Handikappnämnden

Handikappförvaltningen

Socialnämnden

Socialförvaltningen

Idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsförvaltningen

Kulturnämnden

Kulturförvaltningen

Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningen

Miljö- och byggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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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 Räddningstjänsten Ö Blekinge, Gullberna KB, Karlskrona Fryshus AB
samt Vårdförbundet Blekinge.
Kommunen består av 10 nämnder (barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden,
handikappnämnden, socialnämnden, kulturnämnden,
idrotts- och fritidsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och
byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen).
Moderbolagskoncernen består av AB Karlskrona Moderbolag (ägs till 100 % av Karlskrona kommun) och dess
helägda bolag.
Moderbolagskoncernen
AB Karlskrona Moderbolag med följande helägda bolag:
AB Karlskronahem
Affärsverken Karlskrona AB		
- Affärsverken Energi AB
- Sydostenergi AB
Karlskrona Stuveri AB

lande till balansomslutningen till 22 % (22 %).
Koncernens nettolåneskuld uppgick vid årsskiftet till
2 706 Mkr (2 689 Mkr). Av denna svarade Karlskrona
kommun för 16 %, moderbolagskoncernen för ca 83 %
samt övriga företag för 1 %.

Kruthusen Företagsfastigheter AB
AB Arena Rosenholm Karlskrona
			
Direktägt av kommunen
Fastighetsbolaget Gullberna KB
Karlskrona Fryshus AB
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Ö Blekinge
Vårdförbundet Blekinge

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

E K O N O MI SK T RES U LTAT
Kommunkoncernen, d v s de av kommunen ägda företagen tillsammans med kommunen, redovisar ett positivt
resultat om 16,1 Mkr (44 Mkr) efter skatt. För nionde 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 81 % och koncernen AB Karlskrona Moderbolag
för ca 18 %. Övriga företag svarade således för 1 % av
nettokostnaden.
Balansräkningens omslutning är 4 610 Mkr, varav ca
65 % avser bolagen.
Koncernens eget kapital, 1 002 Mkr, uppgår i förhål-
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KO N C E R N R E D O V ISN IN G
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid anskaffningstillfället förvärvat eget
kapital (aktie- och andelskapital) har eliminerats mot aktier
etc i kommunen. I koncernens eget kapital ingår härigenom förutom kommunens eget kapital endast den del av
de ingående enheternas eget kapital som tillkommit efter
förvärven. Den proportionella konsolideringen betyder att
för företag som inte är helägda tas endast ägd andel av
räkenskapsposterna in i koncernredovisningen. Obeskattade reserver som redovisas i de enskilda företagen delas
i koncernbalansräkningen upp på latent skatteskuld 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
rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal
redovisning, om inte annat anges. Därför kan det skilja i
redovisningsprinciperna mellan de ingående enheterna.

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E S a m m a n s t ä l l d r e d o v i s n i n g

Resultaträkning
Sammanställd redovisning (Mkr)

Not

2007

2006

Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens kostnader		
Avskrivningar
1

1 505
-3 617
-208

1 347
-3 307
-226

Verksamhetens nettokostnader		

-2 320

-2 186

Skatteintäkter och generella statsbidrag		

2 452

2 322

Resultat efter skatteintäkter och
generella statsbidrag		

132

136

Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader		

2
-110

8
-99

Resultat efter skatteintäkter och
finansnetto		

24

45

Extraordinära intäkter		
Skatt
2

0
-8

12
-13

Förändring av eget kapital (årets resultat)		

16

44

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

2007
-8
-8

2006
-13
-13
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Balansräkning
Sammanställd redovisning (Mkr)

Not

2007-12-31

2006-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram
1
Pågående nyanläggning		
Summa immateriella anläggningstillgångar		

5
0
5

2
1
3

Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
2
Inventarier
3
Värdepapper, andelar, bostadsrätter
4
Långfristiga fordringar
5
Summa materiella anläggningstillgångar		

3 512
643
13
7
4 175

3 526
613
8
7
4 154

Summa anläggningstillgångar		

4 180

4 157

Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringar
6
Kortfristiga fordringar
7
Likvida medel
8
Summa omsättningstillgångar		

85
340
6
431

63
292
19
374

SUMMA TILLGÅNGAR		

4 611

4 531

Eget kapital
9
Eget kapital, ingående värde		
Årets resultat		
Summa eget kapital		

987
16
1 003

949
44
993

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
10
Avsättningar för uppskjutna skatter		
Avsättningar för löneskatt		
Summa avsättningar		

70
103
17
190

51
90
15
156

Skulder
Långfristiga skulder
11
Kortfristiga skulder
12
Summa skulder		

2 706
712
3 418

2 689
693
3 382

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		

4 611

4 531

Soliditet		
Borgensförbindelser och ställda panter
13

21,8 %
1 902

21,9 %
1 701

TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL
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Noter
till balansräkningen (Mkr)

NOT 1
Immateriella tillgångar

2007

2006

Ingående anskaffningsvärde
Omklassning
Utgående anskaffningsvärde

2
4
6

0
2
2

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0
-1
-1

0
0
0

Pågående nyanläggningar
Dataprogram

0

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.
2007

2006

490
-39
0
-8
443

553
-63
0
0
490

3 545
8
165
0
3 718

3 821
7
208
-476
3 560

-681
0
0
-101
-782

-708
109
0
-97
-696

2

2

-17
0
-17

-37
20
-17

187
81
-119
-1
148

209
138
-158
-2
187

Utgående bokfört värde

3 069

3 036

Summa fastigheter

3 512

3 526

Specifikation
Mark
Byggnader
Pågående investeringar
Summa fastigheter

117
3 247
148
3 512

120
3 221
185
3 526

Ingående restvärde
Årets avskrivningar
Nedskrivningar
Försäljningar
Utgående restvärde
Ingående ack anskaffningsvärde
Omklassificering
Årets anskaffningar
Försäljningar
Utgående ack anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Återförd avskrivning p g a försäljning
Omklassificering
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående och utgående
ackumulerade uppskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ack nedskrivningar
Ingående ack pågående nyanläggningar
Årets anskaffningar
Omklassificeringar (färdigställande)
Försäljningar
Utgående ack pågående nyanläggningar

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
Ingående ack anskaffningsvärde *
Årets anskaffningar
Försäljningar
Omklassificering
Utgående ack anskaffningsvärde

2007
2
-1
1

2006
4
-2
2

1 197
103
-15
0
1 285

1 137
73
-11
-2
1 197

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

-586
15
-72
-643

-523
9
-72
-586

Utgående bokfört värde

642

611

Summa maskiner och inventarier

643

613

* Barn- och ungdomsnämnden har justerat de bokförda värdena för
såväl anskaffningsvärde som ackumulerade avskrivningar. Nettosumman
är dock densamma.
NOT 4
Värdepapper, andelar och bostadsrätter 2007
Aktier och andelar
3
Bostadsrätter
10
Summa värdepapper m m
13

2006
3
5
8

NOT 5
Långfristiga fordringar
Affärsverken
Räddningstjänsten
Gullberna KB
Summa långfristiga fordringar

2007
1
6
0
7

2006
2
5
0
7

NOT 6
Förråd och exploateringar
Karlskrona kommun förråd
Karlskrona kommun exploateringar
Affärsverkens förråd
AB Karlskronahems förråd
Summa förråd och exploateringar

2007
2
68
14
1
85

2006
2
45
14
2
63

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

2007
200
98
42
340

2006
147
93
52
292

NOT 8
Likvida medel
Postgiro/koncernkonto
Summa likvida medel

2007
6
6

2006
19
19

2007
987
16
1 003

2006
949
44
993

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

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

2007
51
19
0
70

2006
46
5
0
51

NOT 11
Långfristiga skulder
Långfristiga lån
Summa långfristiga skulder

2007
2 706
2 706

2006
2 689
2 689

NOT 12
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Interimsskulder
Summa kortfristiga skulder

2007
155
557
712

2006
159
534
693

NOT 13
Borgensförbindelser och ställda panter 2007
Karlskrona kommun
1 823**
AB Karlskrona Moderbolag
79
Summa borgensförbindelser och
ställda panter
1 902

2006
1 623**
78
1 701

** = Därav till kommunala bolag 357 Mkr (355 Mkr).
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Betalningsflödesrapport
Sammanställd redovisning (Mkr)

		

2007

2006

Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens kostnader		
Justering ej rörelsekapitalpåverkande poster		
Justering avsättningar		
Summa verksamhetens nettokostnader		

1 505
-3 617
-26
2
-2 136

1 347
-3 307
1
2
-1 957

Skatteintäkter och intäkter av bidrag		
Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader		

2 452
2
-110

2 322
8
-99

Betalningsflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet		

208

274

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

-22
-48
18
-52

-24
-72
86
-10

Betalningsflöde från den löpande verksamheten		

156

264

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

-214
27
-187

-268
370
102

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

0
17
17

2
-354
-352

Årets kassaflöde		

-14

14

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

19
6
-13

5
19
14

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årsredovisning 2007
Karlskrona kommun

15

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E B o k s l u t f ö r k o m m u n e n

Bokslut 2007 för kommunen – ekonomisk översikt

Å R E TS R E SULTAT, K OM M U N EN

UPPFÖLJNING AV KOMMUNENS FINANSIELLA MÅL

Kommunens verksamhet visar för elfte gången under de
senaste tolv åren ett positivt resultat. Resultatet uppgår
till 12 Mkr och motsvarar 0,5 % av summa skatteintäkter
och statsbidrag. I jämförelse med föregående år innebär
det en resultatförsämring med 18 Mkr. Resultatet är något
bättre än enligt senaste delårsbokslut men når ändå inte
upp till det budgeterade resultatet om 17 Mkr, trots ökade
skatteintäkter.
De främsta skälen till resultatförsämringen i jämförelse
med budget är ökade pensionskostnader samt ökade
lönekostnader.

Sedan 1994 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 årsbudgeten för år 2007 fastställdes, angavs
målen på följande sätt:
• Kommunens resultat ska förbättras under planperioden,
från 0 procent av skatteintäkter och statsbidrag år 		
2007 till 1 procent 2008 och till 2 procent 2009.
Budgeterat resultat för 2007 ska uppgå till 17 Mkr 		
inklusive extra realisationsvinster.
• Investeringar som ska täckas av framtida skatteuttag
begränsas till årets avskrivningar.
• Nettolåneskulden ska uppgå till högst 635 Mkr.

Årets resultat, mkr
60,0
47,0

50,0
40,0

37,0

32,8

30,0
20,0

11,7

0,0

1998

1999

11,9

10,5

10,0

-10,0

30,2

23,8

2000

2001

2002

2003

-20,0

4,8
2004 2005

2006

2007

-14,1

Under år 2007 har kommunens skatteintäkter och statsbidrag ökat med inte mindre än 5,6 procent. Samtidigt
har kommunens nettokostnader ökat än mer, med hela 5,8
procent. Varje procentenhets ökning av nettokostnaderna
motsvarar ca 24 Mkr år 2007.
Avvikelsen avseende pensionskostnaderna är framför
allt beroende av två saker: dels övergången till KAP/KL
(det nya pensionsavtalet inom kommunsektorn), dels
övergången till RIPS07 (nya riktlinjer för beräkning av
pensionsskuld). Effekten av dessa har tidigare inte kunnat
budgeteras på ett korrekt sätt, då arbetet slutfördes av
kommunens pensionsadministratör (SPP) först under 2007.

Det slutliga resultatet för kommunen innebar ett resultat
strax under det budgeterade. Rensat för reavinster utöver
normal nivå, kvarstår ett positivt resultat, och kommunen
lever därmed upp till det uppsatta målet. Målsättningen för
2008 kommer att uppnås enligt gällande budget. Målet
för 2009 har reviderats till en procent i samband med fastställandet av budget för 2008 och plan 2009 och 2010.
Dessutom uppnåddes såväl målet avseende investeringar (då de skattefinansierade investeringarna understeg
105 Mkr) som målet avseende nettolåneskulden (då denna
vid årsskiftet uppgick till 534 Mkr).

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i %
av skatteintäkter och statsbidrag
3
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UPPFÖ L JNI NG AV B A L A N S K R AVET

FÖRÄNDRING AV KOMMUNENS NETTOLÅNESKULD

Kommunen har justerat resultatet avseende realisationsvinster utöver normal nivå i enlighet med budget för år
2007 med 13 Mkr. Samtidigt har 3 Mkr i ökade pensionskostnader återförts som en effekt av övergången till
RIPS07. Efter dessa åtgärder uppgår kommunens resultat
enligt balanskravet till 2 Mkr, vilket är 2 Mkr lägre än det
budgeterade balanskravsresultatet.

I budgeten för 2007 beräknades nettolåneskulden uppgå
till 635 Mkr vid årets slut. Den verkliga nettolåneskulden
uppgick till 534 Mkr. Främsta anledningen till denna stora
avvikelse är effekten av de omfattande fastighetsförsäljningar som gjordes 2006 efter det att budgetförutsättningarna var lagda.
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Det positiva resultatet enligt balanskravsutredningen kan
därmed disponeras i redogörelse för balanskravet, och
läggas till de tidigare ansamlade 135 Mkr.

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor del av kommunens
tillgångar som har finansierats med egna medel. Vid
utgången av år 2007 uppgår soliditeten till 25,2 procent
vilket innebär en smärre försämring då soliditeten uppgick
till 25,4 procent år 2006.
Att kommunens soliditet är låg i jämförelse med andra
kommuner 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 finansiella
kostnaderna för hela kommunkoncernen blir lägre än om
respektive bolag skött sin egen upplåning. Om vi skulle
ersätta detta system med borgensförbindelse skulle soliditeten höjas till drygt 53 %.
Soliditet exkl pensionsskuld, inkl utlåning bolag %
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Kommunens räntenetto är lägre jämfört med år 2006,
minus 6,9 Mkr (minus 3,4 Mkr). Dock är detta 0,9 Mkr
bättre än vad som budgeterats och det beror huvudsakligen på lägre genomsnittlig låneskuld än vad som förutsatts
i budgeten. Den sista december år 2007 uppgick den
genomsnittliga räntan på låneskulden till 3,92 (3,34)
procent.
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Resultaträkning
Kommunen (Mkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar (not 1)
Verksamhetens nettokostnader

Bokslut

Budget

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Budget

2007

2007

2006

2005

2004

2003

2008

760
-2 942
-119

686
-2 745
-111

628
-2 597
-112

609
-2 510
-111

-2 437
-112

782		
-3 112
-2 299
-105
-109
-2 435

-2 408

-2 301

-2 170

-2 081

-2 012

-2 549

2 452

2 434

2 322

2 178

2 079

2 037

2 592

Resultat efter skatteintäkter

17

26

21

8

-2

25

43

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

87
-91
-2

88
-95
-2

95
-84
-1

91
-93
-1

88
-99
-1

97
-111
-1

93
-108
-2

Resultat efter skatteintäkter
och finansnetto

12

17

31

5

-14

10

26

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

12

17

31

5

-14

10

26

0,5 %

0,7 %

1,3 %

0,2 %

-0,7 %

0,5 %

1,0 %

Skatteintäkter och
generella statsbidrag (not 2)

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Förändring av eget kapital
(årets resultat)
Resultat efter skatteintäkter och
finansnetto i % av skatteintäkterna

Noter
till resultaträkningen (Mkr)
NOT 1
Avskrivningar
All beräkning av avskrivningar görs på anskaffningsvärden (linjär metod).
Avskrivningarna utgör en kostnad för förvaltningarna och minskar det
bokförda värdet på deras anläggningstillgångar i motsvarande grad.
Investeringar som är gjorda 2007 och ianspråktagits under året har börjat
skrivas av månaden efter ianspråktagandet. Avskrivningstiderna följer
redovisningsreglementet och rekommendation från Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL).
NOT 2
Skatteintäkter och generella statsbidrag 2007
Skatteintäkter:
Allmän kommunalskatt
2 070
Slutavräkning 2005
0
Slutavräkning 2006
-7
Prognos avräkningslikvid skatteintäkter 2007
35
Summa skatteintäkter
2 098
Bidragsintäkter:
Inkomstutjämning
367
Generellt sysselsättningsstöd
0
Regleringsbidrag/-avgift
57
Kostnadsutjämningsavgift
-66
Utjämningsavgift LSS
-3
Summa generella statsbidrag
354
Summa skatteintäkter och
generella statsbidrag

2 452

2006
1 982
13
13
0
2 008
350
34
-1
-62
-7
314

Från och med 2007 baseras redovisningen av den kommunala slutavräkningen på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) decemberprognos. Tidigare baserades slutavräkningen på Ekonomistyrningsverkets
prognos. Denna förändring medför att 2007 års skatteintäkter blir ca
7 Mkr lägre 2007, och motsvarande högre 2008, beroende på en annorlunda periodisering av skatteintäkterna. Redovisningen av skatteintäkterna följer därmed rekommendation nr 4.2 från Rådet för Kommunal
Redovisning, som publicerades i december 2007. Från och med 2008
kommer en post ”Kommunal fastighetsavgift” att tillkomma. Denna
beräknas vara neutral för kommunen, då motsvarande förändring av
regleringsbidrag/-avgift kommer att göras.
NOT 3
Finansiella intäkter
Ränteintäkter externa banker
Ränteintäkter kommunala bolag
Kommunens del av Gullberna KB:s resultat
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

2007
0
83
0
3
87

2006
1
80
11
3
95

NOT 4
Finansiella kostnader
Räntekostnader externa långivare
Räntekostnader kommunala bolag
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

2007
87
4
1
91

2006
80
3
1
84

2 322
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Balansräkning
Kommunen (Mkr)

Not

2007

2006

Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
1
Pågående nyanläggning		
Inventarier
2
Summa materiella anläggningstillgångar		

1 417
62
99
1 578

1 343
116
101
1 560

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper
3
Långfristiga fordringar hos koncernföretag
4
Summa finansiella anläggningstillgångar		

292
1 983
2 275

288
1 961
2 249

Summa anläggningstillgångar		

3 853

3 809

Omsättningstillgångar
Förråd, lager och exploateringsfastigheter
5
Kortfristiga fordringar
6
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag
6
Likvida medel
7
Summa omsättningstillgångar		

70
174
91
6
342

47
174
82
0
304

SUMMA TILLGÅNGAR		

4 195

4 113

Eget kapital
8
Eget kapital, ingående värde		
Årets resultat		
Summa eget kapital		

1 044
12
1 056

1 014
30
1 044

Avsättningar
9
Avsättningar för pensioner		
Avsättning för särskild löneskatt		
Summa avsättningar		

61
15
75

43
10
54

Långfristiga skulder
10
Lån i banker och kreditinstitut		
Långfristiga skulder till koncernföretag		
Summa långfristiga skulder		

2 445
78
2 524

2 354
130
2 485

Kortfristiga skulder
11
Kortfristiga skulder till koncernföretag		
Övriga kortfristiga skulder		
Summa kortfristiga skulder		

33
507
540

23
507
530

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

4 195

4 113

Borgensförbindelser och ställda panter
12
Ansvarsförbindelser pensioner		
Löneskatt, ansvarsförbindelser pensioner		
Soliditet		

389
1 154
280
25,2 %

394
989
240
25,4 %

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
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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.
2007

2006

480
-8
-38
0
434

545
- 47
-17
-1
480

1 099
164
0
1 263

1 096
203
-200
1 099

-230
-42
0
-272

-269
-40
79
-230

-8
0
-8

0
-7
-7

116
48
-102
62

188
78
-150
116

1 045

978

Summa fastigheter

1 479

1 458

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

14
823
124
428
28
62
1 479

17
776
98
418
34
116
1 459

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

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.
2007

2006

1
-1
0
0

2
-1
0
1

IB ackumulerat anskaffningsvärde *
Årets anskaffningar
Försäljningar
UB ackumulerat anskaffningsvärde

287
23
-11
299

259
28
0
287

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

-187
10
-24
-200

-163
0
-24
-187

UB bokfört värde

99

100

Summa inventarier

99

101

2007
281
2
10
293

2006
281
2
5
288

2007
1 983
0
1 983

2006
1 961
0
1 961

IB restvärde
Årets avskrivningar
Försäljningar
UB restvärde

* 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
NOT 4
Långfristiga fordringar
Fordringar koncernföretag
Övriga långfristiga fordringar
Summa långfristiga fordringar
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NOT 5
Förråd och exploateringar
Förråd
Exploateringar
Summa förråd

2007
2
68
70

2006
2
45
47

Förrådet är värderat till återanskaffningspris.
NOT 6
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar koncernföretag
Interimsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

2007
55
91
37
82
265

2006
54
82
78
42
256

NOT 7
Likvida medel
Koncernkonto bank
Summa likvida medel

2007
6
6

2006
0
0

NOT 8
Eget kapital
IB Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital UB

2007
1 044
12
1 056

2006
1 014
30
1 044

Avgiftsfinansierat kapital
Skattefinansierat kapital
Summa eget kapital

26
1 030
1 056

26
1 018
1 044

2007

2006

43
0
18
61

39
0
4
43

10
5
15

9
1
10

NOT 9
Avsättningar
Pensionsskuld
Ingående skuld
Åtagande för garantipensioner
Årets ökning av nyintjänade pensioner
Utgående avsättning pensionsskuld
Särskild löneskatt
Ingående skuld
Årets avsättning särskild löneskatt
Utgående avsättning särskild löneskatt

Från och med 2007 redovisas kommunens utgående pensionsskuld
enligt RIPS07, Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld. Denna ersätter
den tidigare modellen p-finken. Detta som en effekt av det nya pensionsavtalet KAP-KL. Effekten av övergången är att pensionsskulden ökar med
3 Mkr inkl löneskatt, jämfört med det gamla systemet. Skulden för 2006
baseras på p-finken. Pensionsskulden är summan av pensionsreserverna
för varje enskild arbetstagare och pensionstagare. Pensionsreserven definieras i RIPS07 som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar
till den del de anses vara intjänade när beräkningen görs.
Övriga avsättningar
Ingående skuld
Reservering borgensförluster egna hem
Utgående saldo övriga avsättningar
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0
0
0

1
-1
0

NOT 10
Långfristiga skulder
Externa långivare
Skulder koncernföretag
Summa långfristiga skulder
NOT 11
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Förskott ifrån kunder
Skulder till koncernföretag
Semesterlöneskuld (inkl okomp övertid)
Pension, individuell del
Övriga interimsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
NOT 12
Borgensförbindelser, ansvarsförbindelser och ställda panter
Egna hem
Kommunala företag, helägda
Länstrafiken Blekinge
Ansvarsförbindelser pensioner
Löneskatt, ansvarsförbindelser pensioner
Summa borgensförbindelser och
ställda panter

2007
2 445
78
2 524

2006
2 354
130
2 485

2007
60
14
33
118
71
94
150
540

2006
87
19
23
116
65
85
135
530

2007
5
357
27
1 154
280

2006
6
355
33
989
240

1 823

1 623

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 2007-12-31 till 2 418 Mkr.
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Betalningsflödesrapport
Kommunen (Mkr)

Not

2007

2006

Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens kostnader (-)		
Summa verksamhetens nettokostnader		

782
-3 112
-2 330

760
-2 942
-2 182

Skatteintäkter och intäkter av bidrag		
Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader		

2 452
87
-92

2 322
95
-85

Betalningsflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet		

117

150

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

-23
-9
10
-22

-23
-28
48
-3

Betalningsflöde från den löpande verksamheten		

95

147

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

-130
27
-5
-108

-153
136
0
-17

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning(-)/minskning(+) utlåning
Ökning(+)/minskning(-) upplåning
Betalningsflöde från finansieringsverksamheten		

-21
39
18

218
-349
-131

Årets kassaflöde		

6

0

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

0
6
6

0
0
0

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Noter
till betalningsflödesrapporten (Mkr)
NOT 1
Investering av materiella tillgångar
Inventarier
Fastigheter
Pågående nyanläggningar
Summa

2007

2006

23
59
48
130

28
47
78
153

NOT 2
Avyttrade materiella tillgångar
Inventarier
(bokfört värde)
Fastigheter
(bokfört värde)
Summa

2007

2006

0
(0)
27
(8)
27

0
(0)
136
(7)
136
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Driftredovisning
Budget, utfall och avvikelser (Mkr)

Rev års-

Utfall

Avvikelse

Utfall

budget

bokslut

mot budget

bokslut

2007

2007

2007

2006

-867,8
-221,2
-46,0
-48,7
-10,5
-9,5
-91,0
-35,7
-88,3
-6,9
-208,7
-613,7
-2,0
-8,1
-162,6
- 0,3
-42,3
-2,0
-35,5
176,9
6,9
18,0
-4,0
5,1
20,0
-37,2
1,5
0
3,1
11,5
-108,9

-860,5
-221,0
-45,7
-49,6
-9,8
-9,9
-95,6
-36,9
-87,5
-5,1
-208,9
-617,0
-1,8
-8,4
-157,7
-0,3
-41,1
-2,0
-35,5
171,7
6,9
18,0
0
-1,9
20,0
-55,6
8,1
0,4
0
0
-104,9

7,3
0,2
0,3
-0,9
0,7
-0,4
-4,6
-1.2
0,8
1,8
-0,2
-3.3
0,2
-0,3
4,9
0
1,2
0
0
-5,2
0
0
4,0
-7,0
0
-18,4
6,6
0,4
-3,1
-11,5
4,0

-800,7
-210,9
-48,7
-48,1
-8,7
-8,9
-87,1
-38,5
-98,8
-6,5
-190,6
-592,0
-1,9
-7,5
-154,1
-0,3
-26,7
-2,0
-34,7
189,7
7,1
18,0
-10,9
0
10,0
-30,8
1,8
11,2
2,2
0
-119,1

-2 407,9

-2 431,6

-23,7

-2 287,5

2 434,2

2 451,9

17,7

2 322,1

26,3

20,3

-6,0

34,6

-7,8
-1,5

-6,9
-1,5

0,9
0

-3,4
-1,0

17,0

11,9

-5,1

30,2

Extraordinära intäkter/kostnader

0

0

0

0

Förändring av eget kapital

17,0

11,9

-5,1

30,2

KOMMUNEN

Barn- och ungdomsnämnden
Handikappnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
D:o, bostadsanpassningsbidrag
Socialnämnden (exkl ekonomiskt bistånd)
Socialnämnden, ekonomiskt bistånd
Tekniska nämnden (skattefinansierat)
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierat)
Utbildningsnämnden
Äldrenämnden
Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige, valn, överförmyndarn
Kommunstyrelsen
Stöd till högskoleutbildningen
Stöd till kollektivtrafiken
Fackliga uppdrag
Räddningsförbundet
Interna räntor och avskrivningar
Utlåningsavgift
Avkastningskrav moderbolagskoncern
Vissa reserver och säkerhetsmarginal
Reserv för löne- och prisstegring
Realisationsvinster, fastighetsförsäljningar
Pensionskostnader
Avstämning arbetsgivaravgifter
Kommunens del i Gullberna KB:s resultat
Återställning av kommunbidrag BUN/TN *
Resultatförbättrande utvecklingsprogram **
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Resultat efter skatteintäkter
Finansnetto
Ränta på pensionsskuld
Resultat efter finansnetto

* = Beloppet 3,1 Mkr ingår i barn- och ungdomsnämndens redovisade resultat, och nämndens resultat efter återföring är + 4,2 		
Mkr. Tekniska nämnden har tillgodogjort sig de 3,1 Mkr i sitt resultat och arbetat upp motsvarande.
** = De resultatförbättrande åtgärderna uppgår till minst 6,4 Mkr men redovisas av tekniska skäl hos respektive förvaltning där
effekterna uppnås.
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Årets investeringar
Under året har investeringarna uppgått till 137 Mkr (143
Mkr året innan).
Det har investerats i fastigheter och anläggningar för
115 Mkr och i maskiner och inventarier för 22 Mkr.
Det enskilt största investeringsprojektet gällde åtgärder
i Verköhamnen. Investeringsutgiften 2007 för detta projekt
var 17 Mkr. Inom hamnverksamhet investerades dessutom
för ytterligare 3 Mkr.
Anläggandet av Järavägen avslutades under året med
arbeten för 3 Mkr. Andra investeringar inom gatu- och
vägnät samt parkmark uppgick till 15 Mkr och innefattade
bl a gång- och cykelväg längs Gamla Infartsvägen och
broförnyelse på Österleden.

Ombyggnader för förskolans räkning om ca 38 Mkr har
skett i bl a Spjutsbygd, Bastasjö, Nättraby, Ramdala och
Rödeby. Inom grundskola och gymnasieskola investerades
uppemot 10 Mkr, bl a i Rosenfeldtskolan och Aspö skola.
Inom fastighetsavdelningens område i övrigt genomfördes investeringar för 11 Mkr.
Vatten-, avlopps- och reningsanläggningar på skilda
håll i kommunen har byggts om och byggts till för drygt
18 Mkr. Bland projekten kan nämnas Johannishusåsen
(årets utgift: 6 Mkr) och Saleboda vattenverk.
Största anskaffningar av inventarier och utrustning har
skett inom förskola och gymnasieskola (9 Mkr).

Redovisningsprinciper
Redovisningen för kommuner bygger på rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och
Rådet för kommunal redovisning. Det innebär att redovisningen i kommunen sker på ett sätt som i allt väsentligt
överensstämmer med god redovisningssed.
VÄ G L E DA NDE RED OV IS N IN G S P RIN C IP ER
Försiktighetsprincipen – restriktiv hållning vid värdering
av tillgångar och skulder, d v s tillgångar får aldrig övervärderas och skulder aldrig undervärderas.
Öppenhetsprincipen – redovisningen ska ske på ett öppet
sätt, föreligger tveksamheter mellan två redovisningssätt
ska det väljas som ger den mest öppna beskrivningen av
utvecklingen och situationen.
Periodiseringsprincipen – intäkter och kostnader som hör
till redovisningsåret tas med oavsett tidpunkten för betalning.
AV S K R I V N I N G S P R I N C I P E R
FÖ R A N L Ä G G N IN G S T IL L G Å N G A R
Enligt kommunal redovisningslag (1997:614) ska med
anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd för
stadigvarande bruk eller innehav.
Anläggningstillgångar anskaffade från och med
1998-01-01 har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar.
Linjär avskrivningsmetod tillämpas och avskrivningstiden
följer rekommendationer från Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Redovisningen följer Karlskrona kommuns
”Principer för redovisning av investeringar”.
Avskrivning ska göras från den tidpunkt tillgången
tas i bruk. Det innebär att första avskrivningen ska göras
månaden efter det att anläggningen har börjat användas.
Internräntan beräknas på bokfört värde och har varit 5
procent under året.

Båda av följande kriterier ska vara uppfyllda för att en tillgång ska kunna aktiveras som anläggningstillgång:
• Tillgången har en nyttjandeperiod som överstiger 3 år.
• Värdet på tillgången ska uppgå till ett väsentligt
belopp. Med väsentligt belopp menas att utgiften ska
överstiga 1/3 prisbasbelopp.
Beloppsgränsen för att skilja mellan driftkostnader och
investeringsutgifter på fastigheter och anläggningar är
1 prisbasbelopp.
Planenliga avskrivningstider tillämpas enligt tabellen
nedan:
Typ av tillgång

Avskrivningstid

Immateriella tillgångar
Mark
Verksamhetsfastigheter
Fastighet för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fastigheter för annan verksamhet
Maskiner
Inventarier
Övriga maskiner och inventarier
Bilar och transportmedel

5 år
5-50 år
20-50 år
10-33 år
10-33 år
5-20 år
3-10 år
5-20 år
5-10 år

REDOVISNINGSPRINCIPER
FÖ R AN SLUTN IN G SAV G IFTE R
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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Ordlista
Anläggningskapital
Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden
mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.
Anläggningstillgång
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.
Betalningsflödesrapport
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.
Eget kapital
Kommunens totala kapital består av: anläggningskapital
(bundet kapital i anläggningar m m) och rörelsekapital
(fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål).
Extraordinära poster
Poster som saknar klart samband med kommunens ordinarie verksamhet, är av sådan typ att de inte kan förväntas
inträffa ofta eller regelbundet och uppgår till ett väsentligt
belopp.
Konsolidering
Eliminering av interna mellanhavanden i en koncern.
Kortfristiga fordringar
Fordringar som förfaller till betalning inom ett år från
balansdagen.
Kortfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning inom ett år från
balansdagen.
Likvida medel
Kassa, bank och postgiro.
Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt.
Långfristiga fordringar
Fordringar som förfaller till betalning senare än ett år från
balansdagen.
Långfristiga skulder
Skulder som löper på längre tid än ett år.
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Nettokostnad
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och
ersättningar. Finansieras med skattemedel.
Omsättningstillgång
Lös egendom som inte är anläggningstillgång.
Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.
Resultaträkning
Visar årets finansiella resultat och förklarar hur det uppkommit. 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 kostnader, och utläses av resultaträkningen.

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E R

KOMMUNSTYRELSEN

Ansvarsområde
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.
Under 2007 tog kommunstyrelsen beslut om kommunledningsförvaltningens nya organisation, som trädde
i kraft den 1 september. Förvaltningen är indelad i tre
enheter; Tillväxtenheten dit strategisk utveckling, näringsliv
och sysselsättning inklusive arbetsmarknadsfrågor och
flyktingintroduktion hör. Enheten för styrning och ledning
som har i uppdrag att styra, leda, utveckla och samordna
den kommunala verksamheten. Enheten för konsult och
service som ger stöd till kommunens samtliga förvaltningar
genom funktioner som ekonomi, personal, IT och kundservice. Dessutom finns i skilda stabsfunktioner kommunens
informationsservice samt stöd till den politiska verksamheten i form av sekretariat.

Årets händelser
E TT Å R I TI L LVÄX T EN S T EC K EN
Näringslivsenhetens huvuduppdrag är tre; att stödja tillväxten i befintliga företag, att stödja nyföretagandet och att
arbeta proaktivt för etableringar av nya verksamheter i vår
kommun.

Första halvåret 2007 hade starkt fokus på nyföretagan-		
det och arbetet inriktades på tre fronter:
• Stöd till Carlskrona Nyföretagarcentrum och BBI
(Blekinge Business Incubator)
• Seminarieserien Starta eget Nu (totalt 216 deltagare)
• Ett internt Starta eget-program för kommunens
medarbetare med fokus på kvinnors nyföretagande
Resultatet av insatserna kan bl a avläsas i den dramatiska
ökningen av nyföretagandet under året. Antalet nybildade
företag ökade från 248 år 2006 till 264 år 2007. Antalet
kvinnliga företagare ökade från 46 till 107, därmed startas drygt 40 procent av alla företag av kvinnor.
Nettoökningen av antalet aktiva företag i Karlskrona
under perioden 1 oktober 2006 - 30 september 2007
var 167 st, och därmed hade vi det sista kvartalet 4 253
aktiva företag. Som jämförelse kan nämnas att Karlskrona
år 2000 hade 3 393 aktiva företag. Den politiska ambitionen har pekat ut 1 000 nya företag under innevarande
mandatperiod, d v s en nettoökning med 250 företag/år.
Viktiga händelser under året var besöket på E-days i
Chicago (Entreprenörsdagarna) och genomförandet av Edays i Karlskrona, Näringslivsdagen tillsammans med KFH
samt Landsbygdsforum. Utöver detta anordnades ett 15-tal
företagsträffar i olika kommundelar.
Näringslivsenhetens personal har varit delaktig i
arbetet med ett 40-tal etableringar av nya verksamheter
till Karlskrona samt ett 100-tal insatser i form av stöd till
befintligt näringsliv.
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TEL E CO M CI TY

TUR ISM- O C H BE SÖ KSN ÄR IN G

I augusti fanns 200 IT- och telecomföretagare från tolv länder på plats i Karlskrona för att göra affärer med bolagen
i TelecomCity. Det var ett evenemang för export av mobila
tjänster ”Made in TelecomCity” globalt.
Företagen i TelecomCity har under 2007 vuxit med
ca 300 nya jobb och man räknar med att rekrytera lika
många under 2008. Idag består TelecomCity av ett 40tal företag med ca 4 700 anställda. Under året har det
etablerats fyra nya företag som räknar med att expandera
kraftigt de närmaste åren.
2008 blir året då TelecomCity fokuserar på internationalisering, rekrytering och samarbetet mellan Blekinge
Tekniska Högskola och TelecomCity-företagen.

Under turistsäsongen 2007 lanserades två nya guidade
turer med ambitionen att levandegöra världsarvet.
Världsarvsturen med God natt bjöd på stadsvandring och
båttur med anrika Södern II, inklusive visning av God
natt. Världsarvsbussen tog passagerarna på en kortare
guidning i stadskärnan samt ett längre besök på repslagarbanan. Totalt fick 1 800 personer njuta av världsarvet
på detta vis.
Glädjande nyheter var också etableringen av två nya
båtaktörer. Söderns Vänner med båten Södern II var ett
kärt återseende för många Karlskronabor. Företaget 45
Knots etablerade sig i handelshamnen med en RIB-båt som
erbjöd turer till olika besöksmål i skärgården, inklusive en
egen ”Världsarvstur”.
I samarbete med Ekriket och flera hembygdsföreningar
startade ett projekt med syfte att inventera besöksmålen på
landsbygden och skapa produkter och paket. I nära samarbete mellan båtklubbar, Öriket, kommun och företagare
påbörjades arbetet med att ta fram en ny skärgårdskarta.
Kombinationen skärgårdskarta/sjökort ska göra det enklare för besökare att våga sig in i vår skärgård samt lyfta
de besöksmål och aktiviteter som erbjuds.
Nya ledord för Sail Karlskrona 2007 var ”Vatten –
världsarv – värdskap” och evenemanget bjöd på nyheter
som Världsarvsporten och Restaurangbyn.
Tillsammans med besöksnäringen fortsatte arbetet med
projektet ”Barnens roliga Karlskrona”, och i slutet av året
etablerades ”Barnens lekland” – ett glädjande komplement
till utbudet för barnen.
Samarbetet med Stena Line tog ännu ett steg framåt,
och samverkansforumet ”Polengruppen” återskapades
med syfte att öka antalet besökare från Polen.

KV I N N O R S FÖ R ETA G A N D E
2007 var ett framgångsrikt år då nyföretagandet bland
kvinnorna i Karlskrona hamnade i topp. Bolagsverkets
siffror visar 107 kvinnor bland nyföretagarna i Karlskrona
kommun, att jämföra med 46 st år 2006. En ökning med
133 procent.
En kraftfull satsning har gjorts de senaste två åren
genom projektet ”Företagsamma kvinnor”. Genom olika
aktiviteter har kvinnors företagande stimulerats för att
skapa tillväxt. Ca 1 200 personer har besökt aktiviteterna.
Nätverket är en mötesplats för kvinnliga entreprenörer,
och fokus ligger på samarbete med affärsnytta. Nätverket
har vuxit snabbt och har nu ca 600 medlemmar.
Under 2007 integrerades Lokalt Resurscentrum för
kvinnor med näringslivsenhetens verksamhet i syfte att
bidra till en jämställd tillväxt och utveckling. Att andelen
kvinnor bland nyföretagarna 2007 ökat kraftigt visar att
den ojämna könsfördelningen bland företagare är på väg
att minska.
Från 2008 drivs ett nytt projekt, Nuteks program
”Främja kvinnors företagande 2007-2009”. Programmet
ska leda till att ännu fler kvinnor driver företag och till att
fler företag som redan drivs av kvinnor växer och utvecklas.
LANDSB YG DSU T VEC K L IN G
Ett utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 20072011 antogs i kommunfullmäktige. Följande landsbygdsoch skärgårdsprojekt med EU-finansiering har pågått och
avslutats under året: Bredband med fiber på Ytterön/Ö
Hästholmen, Våga ta steget – bli Karlskronabo/Karlskronaföretagare, Fritidsinformation i mobilen för Karlskrona
Landsbygd, Besökscentrum Torhamn och Sturkö/Tjurkö
skansar.
INFLYTTA N DE SE RVIC E
Alla nyinflyttade har under året fått välkomst- och nyhetsbrev tillsammans med en gåva från kommunen. Många
kontaktar inflyttandeservice och då oftast i samband med
en eventuell flytt till Karlskrona. Frågorna berör ofta situationen kring bostäder, skolor, barnomsorg, båtplatser etc.
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IN FO R MATIO N
Antalet besökare på Karlskrona kommuns webbplats
under 2007 var nästan 1 566 000 st. Det är en ökning
med 143 000 eller 10 procent, vilket också var målet.
Under året startade arbetet med att modernisera kommunens webbplats och detta kommer att avslutas under första
halvåret 2008.
Den mest arbetskrävande händelsen för informationsenheten under 2007 var skottdramat i Rödeby. Det
enorma medieintresset gjorde att i princip allt annat arbete
fick läggas åt sidan under ett par veckor.
Arbetet med att locka nya invånare och företag till
kommunen har fortsatt. Ett långsiktigt arbete med varumärket Karlskrona har inletts. Under 2008 kommer informationsenheten att inrikta sig på kommunikation och varumärkesbyggande. Det strategiska arbetet blir allt viktigare
när det gäller marknadsföringen av Karlskrona, och en
samverkan med näringslivet är nödvändig.
IN FR ASTR UKTUR O C H KO MMUN IKATIO N ER
Under året pågick arbete med att försöka få till stånd en
förskotteringslösning av Kust till kustbanans upprustning. I
arbetet har berörda regioner och kommuner deltagit. Förhoppningsvis kommer ett genombrott i frågan 2008.

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E R

Karlskrona kommun har tillsammans med Region Blekinge
finansierat en förstudie av Europaväg 22, delen Lösen –
Jämjö, i syfte att på detta sätt påskynda vägverkets genomförande av en ny väg mellan Lösen och Jämjö.
Under året har det framtagits en EU-ansökan till ”Motorways of the Sea” för Baltic Linkkorridoren, d v s väg
27, Kust till kustbanan, färjelinjen Karlskrona-Gdynia samt
väg A1 och järnvägen/E65 i Polen. Tre EU-projekt inom
ramen för Interreg och med Karlskrona kommun engagerad har under året avslutats, nämligen Baltic Gateway
Plus, InterBaltic och East West Transport Corridor.
KO L L E K TI V TR A F IK
Den 15 juni återinvigdes Blekinge kustbana efter den
genomförda elektrifieringen. Tågtrafiken har utökats till
18 turer måndag till fredag och tolv turer lördag-söndag.
En översyn av stadstrafiken i Karlskrona har påbörjats
och beräknas vara klar under 2008. Under det gångna
året har buss- och tåghållplatsen vid Sjukhuset/Bergåsa
rustats upp. Under 2008 kommer denna hållplats, som är
en av de tre största i länet, att få ett informationstorg med
biljettautomat och realtidsinformation via monitorer m m.

TE LE N O R AR E N A KAR LSKR O N A
Utvecklingen för Telenor Arena Karlskrona har varit fortsatt
positiv. Föreningarna har fått fler aktiva medlemmar och
även ökat antal medlemmar, främst inom ungdomsverksamheten. Under juli och augusti genomfördes gymnastik-,
konståknings- och hockeyläger samt Baltic Sports Camp
med ett stort antal deltagare. Karlskrona hockeyklubb var
även i år medarrangör av ungdomslandskampen U16 mellan Sverige och Finland. Ishockeyklubben drog storpublik
vid så gott som varje hemmamatch och uppmärksamhet
skapades på riksnivå.
Under året arrangerades en bra blandning av både
idrotts- och musikevenemang i arenan. Konserten med
Björn Skifs var mycket uppskattad och drog en publik på
cirka 3 200 personer. Svenska handbollsförbundet valde
även i år att lägga en av kvalmatcherna i arenan. I december var det dags för en ishockeylandskamp. En större
orienteringstävling och SM i luftvapen genomfördes under
mars. Att arenan och området kan nyttjas för många olika
aktörer är utställningen av vedmaskiner under hösten ett
exempel på.
Diskussioner med olika intressenter kring utvecklingen
av hälsoområdet och Rosenholms udde pågår. Ett framtidsseminarium under året belyste visionen och de möjligheter
som ligger i en kraftfull satsning på området idrott, hälsa,
livskvalitet och livsstil.
Östersjösamarbetet har fortsatt, med möten mellan
representanter för vänorterna runt Östersjön för att komma
vidare i det konkreta samarbetet med Telenor Arena Karlskrona, Sport College Karlskrona, skolutbyten och Baltic
Sports Camp.
SP O RT C O LLE G E KAR LSKR O N A
Sport College Karlskrona är ett nätverk av skolor, idrottsföreningar och utbildningsaktörer. Dess uppgift är att
initiera åtgärder för att skapa möjlighet för ungdomar i
Karlskrona att kunna kombinera studier med idrott i såväl
grundskolan som gymnasiet och högskolan. Satsning på
elitnivå, att prova på olika idrotter eller inriktning på en
karriär som ledare finns som valmöjligheter.
Sport College Karlskrona satsar på Ledaren som en
absolut förutsättning och en nyckelperson för att ungdomar
ska kunna lyckas med sitt idrottande. Ett nytt unikt ledarutvecklingsprogram startade under året.
”Prova på”-verksamheten har fortsatt under 2007,
varvid mer än 5 000 barn och ungdomar fått möjlighet att
på Telenor Arena Karlskrona testa nya idrotter. Idrottsprofilerna på grundskolan och gymnasiet, med närmare 400
hårt idrottssatsande elever, är en fortsatt stark satsning.
AR BE TSMAR KN AD SÅTGÄR D E R
För många människor i Karlskrona har arbetsmarknadsenhetens verksamhet betytt en vändpunkt i livet. Ny självkänsla och i många fall också ett riktigt jobb att gå till.
Det handlar om allt från stöd, vägledning, arbetsträning
och kompetensutveckling till jobbsökning. 212 personer
har sysselsatts genom olika åtgärdsprogram. Av dessa var
124 män och 88 kvinnor. Feriearbeten sommaren 2007
omfattade ca 60 ungdomar från socialförvaltningen och
flyktingintroduktionen samt ungdomar med handikapp av
olika slag.
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På Bubbetorps gård erbjöds individuellt anpassade program för arbetsträning med målet att ge deltagarna nya
erfarenheter och kunskaper inom ett stort antal branscher
såsom verkstäder, service och produktion. Under året har
190 personer, varav 69 kvinnor, deltagit i olika åtgärder.
Lyftet är ett projekt på Bubbetorps gård för arbetssökande ungdomar, där målgruppen är ungdomar med
varierande grad av sociala problem och liten eller ingen
gymnasial utbildning. Ett 40-tal ungdomar har passerat
under projekttiden varav 40 % har gått vidare till arbete
eller studier.
Under året fick 62 grundskoleklasser inom Karlskrona
kommun besök av en representant från arbetsmarknadsenheten som undervisade eleverna inom bl a lag & rätt,
mobbing och trafikkunskap.
Vid utgången av året var antalet plusjobbare 221
stycken. Ett handlingsprogram har upprättats för att under
2008 bistå dem med hjälp att finna fast anställning.
Vägvisarens olika program för ungdomar har bl a omfattat jobbsök, arbetsmarknads-, samhälls- och utbildningsinformation, personlig utveckling samt friskvård.
Ungdomar från Jobbintro, ca 40 platser på årsbasis, har
medverkat i samma aktiviteter som övriga på Vägvisaren.
M Ö JL I G HE TE R N A S H U S
Karlskrona kommuns och landstingets rehabiliteringsprojekt för anställda har pågått under åren 2005-2007.
Syftet har bl a varit att minska antalet långtidssjukskrivna
genom en sammanhållen tidsbestämd rehabilitering. 136
personer har genomgått 12-veckorsprogrammet. Över 80
procent av deltagarna har förändrat sin situation och detta
resultat har gjort att Karlskrona kommun beslutat att det
framtagna arbetssättet fr o m november 2007 ska utgöra
en del av ordinarie erbjudanden inom kommunhälsans
arbetsområde.

År 2007 blev precis som 2006 ett rekordår i fråga om
antalet deltagare, närmare bestämt 16 000 st. Uppdragsverksamheten ökade i antal insatser från 101 till 160,
d v s med 60 %, med beräknat 3 600 deltagare. Utbildningsverksamheten genom katalogutbud hade i stort sett
oförändrad omfattning, 138 genomförda arrangemang
jämfört med 136 året innan. Resterande del, ”Mötesplatsen”, hade ca 7 400 deltagare.
IT OCH TELEFONI
Som ett led i det resultatförbättrande utvecklingsprogrammet togs i kommunens ledningsgrupp beslut om att det
skulle råda inköpsstopp avseende datorer och skärmar
under perioden 1 maj - 31 december.
Ett nytt ServiceDesksystem infördes med åtkomst för
kommunens användare via intranätet. Målet på sikt är att
samtliga felanmälningar, frågor och beställningar rörande
IT eller telefoni ska gå via ServiceDesk.

Ekonomiskt utfall
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen visar
även i år totalt på ett positivt resultat, med 2,9 Mkr. Det
var framför allt det kommungemensamma PA-systemet,
telefoniverksamheten, projektbudgeten och stödet till kollektivtrafiken som visade plus. Investeringarna uppgick till
0,7 Mkr.

Kommunstyrelsen

PER SO N A L HÄ L S OVÅ R D

Resultaträkning Mkr

Kommunhälsans mål är att utgöra en opartisk samarbetspartner för Karlskrona kommuns förvaltningar inom
arbetsmiljöområdet. Förebyggande arbete, lagstadgade
medicinska kontroller tillsammans med arbetsinriktad rehabilitering utgör kärnan i verksamheten. De förebyggande
insatserna prioriteras.

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

KO M M U N A R K I V E T
Arbetet med att göra kommunarkivets olika register mer
lättarbetade genom olika sökfunktioner fortsätter. Under
året har även ett bildprojekt bedrivits för att digitalisera
samhällsbyggnadsförvaltningens bilder som visar Karlskronas utveckling från 1960-talet och fram till 2000.
KA R L SK R O N A K OM P ET EN S C EN T ER
Karlskrona Kompetenscenter bedriver kompetensutvecklande aktiviteter för samtliga förvaltningar och bolag i
kommunen.
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2007

2006

2005

125,6
-334,7
-209,1
215,2
6,1

105,6
-298,7
-193,1
196,4
3,3

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

0

2,2

12,0

88,0)

313
305

245
240

Investeringsutfall
1,3
(därutöver:
Arena Rosenholm		
Antal anställda
Antal årsarbetare

298
289
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BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
nationella Kunskapssatsningen, som leds av Myndigheten
för skolutveckling, och Karlskrona kommun är delaktig
med sin egen organisation, K2. Det skall skapas tid och
utrymme för kollegiala samtalsgrupper i frågor kring
kunskap och bedömning. Pedagogiska caféer kommer att
anordnas kring metodutveckling varje månad med start
2008. Målet är att skapa en enhetlig och tydlig skolverksamhet med hög kvalitet vad det gäller såväl likvärdighet
som kunskapsnivå.
Varje år genomförs en språkscreening av samtliga
sexåringar. Maximal poäng är 62. Genomsnittsvärdet för
samtliga förskoleklasser var 56.
Andelen elever med behörighet att börja gymnasieskolan efter avslutad grundskola, d v s med godkända betyg
i kärnämnena, var 88 %. Efter betygsprövningar under
sommaren återstod ca 8 procent av eleverna som inleder
med ett år på det individuella programmet. Genomsnittligt
meritvärde var för avgångsklasserna 197.
FÖ R SKO LA

Ansvarsområde
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 5 år, förskoleklass, grundskola
och skolbarnsomsorg för barn och ungdom mellan 6
och 16 år. Dessutom ingår det samlade ansvaret för all
särskoleverksamhet i kommunen. Verksamhetsansvaret är
fördelat på 13 rektorsområden (inklusive särskola) samt
stödfunktioner såsom resursskola (elever i behov av särskilt
stöd), resurscentrum (del i elevhälsan), Säljö barnkoloniverksamhet etc. Vidare bidragsfinansieras fem friskolor
med tillhörande fritidshem och 14 enskilda enheter med
förskola. På barn- och ungdomskontoret sker övergripande
kvalitets-, utvecklings- och planeringsarbete samt administrativt arbete. Sex administrativa centra finns för lokal
administration.

Årets händelser
UTV E CK L I N G
Varje år görs ett antal utvärderingar för att mäta måluppfyllelsen och få en bild av elevers, föräldrars och personals
uppfattning om verksamhetens kvalitet. Det aktiva arbetet
med normer och värden inom skolan har via attitydmätningar och hälsosamtal visat sig ge goda resultat.
Anpassningen av lärande och utveckling till individuella
förutsättningar har resulterat i ökad variation i metoder,
beaktande av lärstilar, differentierade läxor och egenproducerade läromedel. Kvalitetsredovisningen har blivit
personalens och chefernas redskap i utvecklingsarbetet
och en viktig del av verksamheten.
Under 2007 sjösattes en samordnad satsning för
kommunens grundskolor, K2. Bakom denna ligger den

En kvalitets- och kostnadsjämförelse i fem relativt jämförbara kommuner slutredovisades under 2007. Personal
och föräldrar med barn i åldern 2 och 5 år i förskolan
hade givits möjlighet att lämna synpunkter på kvaliteten i
verksamheten. Föräldrarna gav förskolorna i Karlskrona
ett gott betyg. 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.
Karlskrona sticker ut på några ställen i jämförelserna.
Av de fem kommunerna har Karlskrona den högsta totalkostnaden per barn i förskolan. Orsaken till detta är högre
lokalkostnader samt en högre personalkostnad. Karlskrona
har en låg andel barn per anställd, delvis beroende på att
Karlskrona har många barn under 3 år och en låg sjukfrånvaro. Kalmar utmärker sig genom att ha en hög andel
förskollärare jämfört med de andra kommunerna, under
det att Karlskrona har en hög andel barnskötare.
ATTITY D UN D E R SÖ KN IN G SKO LÅR 9
Under året genomfördes den fjärde attitydundersökningen
riktad till elever i år 9 och deras föräldrar. Resultaten visar
att fler elever är nöjda med möjligheten att få extra hjälp
och stöd när de behöver det. Nästan tre av fyra elever
tycker att de får extra stöd om de behöver det; flickorna i
något högre grad än pojkarna. Sedan 2001 har det skett
en betydande ökning av andelen elever som tycker att
möjligheterna att få hjälp och stöd är bra.
För sex år sedan tyckte 45 % av eleverna att skolan
var bra på att arbeta mot mobbning, medan det 2007
var 65 % som tyckte så. Även om fler elever än tidigare
tycker att det är en trivsam stämning på skolan så är det
viktigt att vara medveten om att det finns elever som har
motsatt uppfattning. En stor grupp (49 %) anger att rasism
förekommer på skolan.
Flickornas upplevelse av och uppfattning om skolan är
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generellt något mer positiv än pojkarnas. Det gäller såväl
undervisning som lärare. Närmare hälften av pojkarna
anger exempelvis att få eller inga lärare undervisar så att
de tycker det är roligt och får lust att lära mer.
Flickorna tycker i betydligt högre grad än pojkarna att
lärarna bemöter dem lika oavsett kön. De är mer positiva
till skolmiljön och tycker i större omfattning än pojkarna
att det är meningsfullt att gå till skolan. Flickorna är också
mer nöjda med skolmaten, med sitt schema, med möjligheterna till extra stöd samt med utvecklingssamtalen.
Flickorna tycker i högre grad än pojkarna att kraven inom
och utanför skolan är lagom. De upplever mobbning i
mindre omfattning än pojkarna och är mera sällan rädda
och oroliga i skolan. Rasism upplevs mer av pojkarna än
av flickorna.
SE N I O R E R I SKOL A N
Seniorer i skolan är ett samarbete med Folkuniversitetet
som syftar till att ge barn och ungdomar möjlighet till
möten med fler vuxna, vilket förhoppningsvis bidrar till att
skapa ett vänligt samhälle präglat av omtanke och solidaritet mellan människor och generationer. Idag finns ca 100
seniorer på ideell basis i förskolor, skolor och fritidshem.

IN FO R MATIO N
Utökad och förbättrad information via trycksaker, intranät
m m syftar till att ge intressenterna 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 har successivt
minskat till förmån för Intranät, där vi samlar all väsentlig
information som behövs i arbetet.
För att kunna marknadsföra verksamheterna på ett
bättre sätt har det under året tagits fram en guide med tips
och idéer kring marknadsföring.
V O LY MUTV E C KLIN G

SÄ R SK O L A
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.
M I L JÖ
Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att varje elev visar
respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett
vidare perspektiv.
I både förskoleverksamhet och skola har arbete med
sopsortering varit i full gång. Elever från skolor i kommunen har deltagit i EU-projekt om Östersjöns framtid och
Atlantkusten. I bild och text har de beskrivit sin oro beträffande Östersjön.
I flera fall pågår utvecklingsarbeten för att utemiljön
och skolgårdarna ska bli spännande så att de stimulerar
barnen/eleverna till ett kreativt tänkande.
IT- SATSNI NG A R
Satsningarna på kompetensutbildning inom IT-området
har intensifierats. Myndigheten för skolutveckling erbjuder
nu alla pedagoger möjlighet till fortbildning i Praktisk IT
och Mediekunskap (PIM) för att främja utveckling och
användning av IT i undervisningen. PIM är ett helt webbaserat lärande som erbjuder stora möjligheter till frihet
och flexibilitet under kurstiden. Samtliga pedagoger inom
barn- och ungdomsförvaltningen skall genomgå PIM, upp
till nivå 3, under en treårsperiod.
Den ökade kompetensen har bl a lett till ökat användande av skolportalen, framför allt i relationen rektor
- personal. Fortfarande finns dock mycket att arbeta på
när det gäller användningen av skolportalen i relationen
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lärare - elev. Åtkomsten till skolportalen från föräldrar är
tyvärr fortfarande begränsad. Portalen kommer att utvärderas under 2008. För att verksamheten ska kunna använda
skolportalen som bas för flera applikationer har ett verktyg
för digital IUP införskaffats. Även ett gemensamt schemaläggningsprogram har anskaffats.
Antalet användare av webtjänsten för bl a anmälan till
förskola fortsätter att öka, och antalet möjliga användare
uppgår till närmare 70 %. En ny tjänst innebär att elever
själva ska kunna söka skola via Internet.
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Den kommunala grundskolan år F – 9 har under 2007
minskat med 274 elever medan friskolornas elevtal har
ökat med 107 elever. Den totala nettominskningen är 167
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 2007 öppnades nya förskolor i Nättraby och
Rödeby samt på Rosenholm. Antalet barn i förskolan
har även ökat i anslutning till nya lokaler i Spjutsbygd,
Ramdala, Sturkö och Spandelstorp. Enskild verksamhet
utökades med nya förskolor i Tant Gröns regi i Kättilsmåla
samt på Blå Portsområdet.
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Barn- och ungdomsnämnden
Resultaträkning Mkr

2007

2006

2005

127,4
-987,9
-860,5
867.8
7,3

133,4
-933,7
-800,3
799,4
-0,9

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

8,5

6,9

7,6

Antal anställda
Antal årsarbetare

2 068
1 941

2 101
1 971

1 952
1 829

Verksamhetsmått

2007

2006

2005

5 496

5 286

5 195

346

396

424

9 244

8 601

8 232

5,00

5,03

5,15

562
73

591
59

581
56

5 303
905
155

5 548
812
161

5 725
729
158

32
1 950

38
1 950

50
2 000

5

5

5

Nettokostnad/barn 1-5 år
i förskola 30 tim/vecka
exkl lokaler (i kr)
55 201

50 601

45 490

Nettokostnad/barn
6-12 år i skolbarnsomsorg
13 tim/vecka exkl lokaler
(i kr)
12 030

12 363

12 627

Nettokostnad/barn i
familjedaghem:
- 30 tim/vecka (i kr)
- 13 tim/vecka (i kr)

55 201
22 982

55 530
24 680

52 463
22 084

38 431
2 153

*
*

*
*

27 455
1 250
775
182 671

*
1 171
764
172 626

*
1 114
693
169 395

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat
Investeringsutfall

Antal inskrivna barn i förskola och skolbarnsomsorg
Antal inskrivna barn i
familjedaghem
Totalt antal omsorgstimmar
(i tusental timmar)
Antal barn i barnomsorg/
heltidstjänst
Antal elever i förskoleklass
D:o, friskola
Antal elever i grundskola
åk 1-9
D:o, friskola
Antal elever i särskola
Antal asylsökande elever
Antal skolskjutsbarn
Öppen förskola,
antal enheter

Bruttokostnad per elev
(i kr) exkl lokaler:
- undervisning (år 1-9)
- läromedel (år 1-9)
- bruttokostnad/elev i
förskoleklass
- elevvård
- övrigt
- särskolan, totalt

* = fr o m år 2007 har kostnaden för elever i förskoleklass
särredovisats i förhållande till elever i år 1-9, varför tidigare års
redovisning av kostnader för undervisning och läromedel inte är
jämförbara.

Ekonomiskt utfall
Bokslutet för 2007 visar en positiv budgetavvikelse om 4,2
Mkr, motsvarande 0,5 %. Resultatet har dock reducerats
med 3,1 Mkr som skall återbetalas till tekniska nämnden.
Investeringsutrymmet har varit 9,7 Mkr varav 8,5 Mkr
har nyttjats för utrustning till förskolor och skolor samt för
inköp till storköken.

Framtiden
Förvaltningens kvalitetsredovisningar visar på ett stort
engagemang och pedagogisk medvetenhet samt god
kvalité. Kvalitetssatsningen kring kunskap och kvalité som
inletts 2007 och går under benämningen K2 kommer att
fortsätta att skapa en mängd spännande och berikande
möten där fokus i diskussionerna kommer att ställas på
kunskapsuppföljning och bedömning. Höstens lokalbehovsutredning visade en stor delaktighet och ett stort intresse
från föräldrar och allmänhet. Engagemanget visar att
det finns goda förutsättningar för att tillsammans med
föräldrar/vårdnadshavare ha fortsatta berikande samtal
till gagn för verksamheten.
Inriktningen på kommunens skolor kommer i enlighet med lokalbehovsutredningen att på sikt gå mot F-5
respektive 6-9 skolor. Detta kommer att innebära flera
spännande förändringar när det gäller hur man ska arbeta
i de nya enheterna med sina elever och hur man väljer att
disponera sina lokalytor.
Under det kommande året kommer ett antal enheter att
behöva diskuteras med anledning av underhållsbehovet,
då åtgärder förutsätter att resurser knyts till respektive
objekt. Den för kommunen positiva trenden med ökat antal
invånare och höga födelsetal fortsätter. Detta ställer krav
på förskoleutbyggnaden. Med bättre ingångar i planeringsprocessen ökar förutsättningarna att ligga i fas med
etableringen av nya bostadsområden. Färre provisorier
kommer att ge förbättrad lokalstandard i förskolan. Den
politiska inriktningen innebär att förskoleutbyggnaden
inriktas på enskilda verksamheter och att alternativ till
förskola stimuleras.
Bland viktiga hjälpmedel för att engagera föräldrarna
i arbetet märks under 2007 individuella utvecklingsplaner
(IUP) och fortsatt utveckling av skolportalen. Genom en
ökad föräldraåtkomst i förening med schema- och närvaroprogram är avsikten att under 2008 öka föräldrarnas
insyn i skolportalen och därigenom i sitt/sina barns
verksamhet. En skolvalsmodul har köpts in och precis som
inom barnomsorgen kommer vi att kunna svara för all köhantering till skola, såväl val till annan kommunal skola än
hemskola som val till friskolor. Detta kommer att ge oss ett
effektivt planeringsinstrument då vi nu kommer att få insyn
i de förväntade elevströmmarna inom kommunen.
Moderniseringen och upprustningen av Rosenfeldtskolan som inleds under 2007 kommer att fortsätta under
2008 och ge Trossö en modern F-5 skola.
För kommunen som helhet diskuteras införandet av en
serviceförvaltning. Områden som kan bli påverkade hos
oss är bl a ekonomi- och personaladministration samt kök.
Verksamheten inom barn- och ungdomsförvaltningen
präglas av professionell och kompetent personal och av
aktiva och engagerade föräldrar. Sammantaget skapar
detta mycket goda förutsättningar för fortsatt goda resultat
och god utveckling.
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ansvarsområde
Utbildningsnämnden svarar för de frivilliga skolformerna
gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, SFI och
uppdragsutbildning samt kommunens tryckeri (Psilander
Grafiska) och länets AV-central.
Den under året största förändringen i verksamheten har
berört vuxenutbildningen som kraftigt minskat sin andel
gymnasiekurser. Detta beroende på ändrat statsbidragssystem och det borttagna rekryteringsbidraget för de
studerande.

Mål
I budgeten för 2007 angavs ett antal målsättningar i enlighet med god ekonomisk hushållning för gymnasieskola
och vuxenutbildning. Utfallet av dessa, som redovisas
på sidan 9 i denna årsredovisning, visar att målen inte
uppnåtts fullt ut mer än i ett fall. I kommande kvalitetsredovisningar från skolenheterna görs en djupare analys av
resultaten och anges vilka åtgärder som kommer att vidtas
för uppnå bättre måluppfyllelse.

Årets händelser
Under 2007 beslutade den nya nämnden om en ny
skolplan för perioden 2007-2010. Förvaltningens uppföljningsarbete det gångna året har till stora delar utgått från
beslutad budget för 2007 och från den förra skolplanen
som förlängdes att gälla under första halvåret 2007.
Verksamhetens fokus har legat på ekonomi- och
kvalitetsfrågor. Stora insatser har gjorts för att förbättra
kvalitetsarbetet och då särskilt på att utveckla analysarbetet. Detta har givit resultat då vi nu ser de inlämnade
kvalitetsredovisningarna. Arbetet måste dock fortsätta då
vi fortfarande har mycket att förbättra.
De ändrade förutsättningarna för den kommunala
vuxenutbildningen innebärande kraftiga elev- och personalminskningar gav återverkningar på den kommunala
gymnasieskolan. Flera personer tvingades att flytta sin
tjänst till gymnasieskolan. De som ej kunde erbjudas tjänst
inom gymnasieutbildningen placerades i en s k omställningspool i syfte att under året beredas olika arbeten inom
förvaltningen. I dag finns endast en liten grupp kvar i
denna pool.
Vuxenutbildningen ansvarar också för SFI-undervisningen vilken under året ökade kraftigt i volym och i dag
utgör en betydande del av vuxenutbildningens verksamhet.
Delar av SFI-verksamheten handlas upp av externa anordnare.
Under året blev det nödvändigt för vuxenutbildningen
att återbetala 1,7 miljoner kr av 2006 års statsbidrag,
trots att prognoser från Skolutvecklingsmyndigheten årsskiftet 06/07 hade indikerat ”ingen återbetalning”. Vuxenutbildningen har dock genom åtgärder i stort sett lyckats
balansera detta.
Gymnasieskolan har under 2007 blivit föremål för en
ökande konkurrens. Ett flertal fristående skolor har ansökt
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hos Skolverket om rätt till bidrag. I slutet av året gavs
tillstånd för Aspero (SP-inriktning) och efter årsskiftet har
ytterligare skolor beviljats tillstånd. Gymnasieskolorna
har därför börjat anpassa sin programorganisation och
reducera antalet intagningsplatser. Inriktningar inom
estetiska programmet och fordonsprogrammet har lagts
ner. Det är ett omstruktureringsarbete som måste fortsätta
då elevunderlaget inom Sydostregionen sjunker kraftigt de
kommande åren. Samverkan sker i dag mellan Sydostkommunerna, och särskilda arbetsgrupper arbetar med förslag
till gemensam intagning, gemensam beräkningsgrund för
interkommunal ersättning samt ny struktur för ett mer organiserat samarbete.
Viktiga inslag i gymnasieskolornas marknadsföringsarbete är Öppet hus och den gymnasiemässa som 2007
anordnats för andra gången, där grundskolans elever och
föräldrar vid ett tillfälle kan ta del av alla de utbildningar
som anordnas.
Utbildningsförvaltningen har varit fortsatt engagerad i
ett antal projekt med Tshwane District (Pretoria/Sydafrika),
bl a jämförande kvalitetsprojekt samt ett barn- och ungdomskulturprojekt. Elever, lärare, skolledare, förvaltningspersonal samt företrädare för kultur- och socialförvaltningarna har deltagit i projekten. SALA-IDA har varit finansiär
för dessa partnerskap.
I skolplanen finns målet att prioritera kompetensutveckling och avsätta minst 1,5 % av personalbudgeten för
detta. Dock har det inte på alla enheter funnits utrymme
för att budgetera i denna omfattning. Obalanser i ekono-
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min har dessutom inneburit att enheterna varit restriktiva
med att förbruka budgeterade medel fullt ut.
Ett annat åtagande i skolplanen är att det ska finnas
individuella studieplaner för alla elever. Det finns idag
ingen fullständig redovisning huruvida så är fallet. Men
i 3KVH-enkäten svarar eleverna med i genomsnitt 4,37
(4,33 år 2006) på en sexgradig skala att de individuella
studieplanerna fungerar bra.
Ett annat åtagande enligt skolplanen är att ge elever
i behov av stöd professionell hjälp i deras utbildning. I

3KVH-enkäten som gjordes våren 2007 svarade eleverna
i genomsnitt betyget 3,85 (3,92 år 2006) på påståendet
”Jag får det stöd jag behöver när jag har svårigheter i
skolarbetet”.

Ekonomiskt utfall
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) uppvisar ett årsresultat på - 0,2 Mkr.

Utbildningsnämnden
Resultaträkning Mkr

2007

2006

2005

67,3
-276,2
-208,9
208,7
-0,2

75,7
-266,3
-190,6
190,3
-0,3

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

Investeringsutfall

5,0

4,5

4,4

Antal anställda
Antal årsarbetare

409
388

421
401

398
381

Verksamhetsmått

2007

2006

2005

2 358

2 327

326

336

76
32
1
18

81
32
1
25

94

94

7,6

7,9

2 124

2 308

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

Gymnasieskolan
Antal elever genomsnitt
av vår och höst
2 419
- därav från andra
kommuner
334
Bruttokostnad per elev (tkr)
i egna skolor
77
- därav undervisning
33
- därav läroböcker
1
- därav lokaler inkl lokalvård
18
Bruttokostnad per elev (tkr)
hos annan huvudman
90
Antal lärare (heltidstjänster)
per 100 elever
7,6
Verksamhetens nettokostnad (kr) per inv
2 251

Elever från Karlskrona kommun som studerar på gymnasie-skolor
hos andra huvudmän (genomsn vår/höst)
- kommuner och landsting
131
122
121
- fristående skolor
251
236
216
- totalt (medeltal vt/ht)
381
358
337
Studieresultat (elever vid Karlskrona kommuns gymnasieskolor):
Genomsnittlig betygspoäng 14,2
14,3
14,3
(Enligt skolplanen)		
(14,5)
(14,5)
Andel nybörjare som fullföljde utbildningen inom
4 år
72 %
69 %
73 %
D:o exklusive IV
79 %
76 %
78 %
(Enligt skolplanen)		
(80 %)
(80 %)

Studieresultat (jämförelse 3KVH-kommunerna 2007):		
Andel nybörjare som fullföljde utbildningen inom 4 år
Genomsnittlig
betygspoäng

Inkl IV

Exkl IV

Karlskrona kommun
Halmstads kommun
Kalmarsunds gymnasieförbund
Kristianstads kommun
Växjö kommun

14,2
14,5

72 %
79 %

79 %
85 %

14,1
13,4
14,3

83 %
71 %
83 %

88 %
77 %
86 %

Större städer
Riket

14,1
14,1

77 %
75 %

84 %
82 %

Vuxenutbildning
(exkl SFI)

2007

2006

2005

229 201
80 %
20 %

478 984
83 %
17 %

510 778
86 %
14 %

4,7

4,6

4,3

60
26
1

73
22
1

43
21
1

10

6

5

246

156

186

2007

2006

2005

228 116

55 712

43 414

36

70

75

84

23

15

Producerade
verksamhetspoäng
- andel gymnasie
- andel grundvux
Antal lärare
(heltidstjänster) per
100 heltidsstuderande
Bruttokostnad per
verksamhetspoäng
- därav undervisning
- därav läroböcker
- därav lokaler inkl
lokalvård
Nettokostnad per
invånare (kr)
Svenska för
invandrare (SFI)
Producerade
undervisningstimmar
Bruttokostnad per
undervisningstimma
Nettokostnad per
invånare (kr)
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Investeringar för totalt 5,0 Mkr har genomförts under året.
Medlen har i huvudsak använts för inköp av utrustning
och inventarier till gymnasieskolorna och till IT samt för
lokalanpassningar.

Framtiden
Under 2008 kommer förvaltningen att arbeta utifrån den
nya skolplan som beslutades 2007. Bland annat har ambitionsnivån ökat från 80 till 85 % när det gäller andelen
elever som ska fullfölja sin gymnasieutbildning inom 4 år.
Kommande år ställs utbildningsnämndens verksamhet
inför ett antal stora utmaningar som kan vara avgörande
för framtiden. Flera nya fristående gymnasieskolor har
av Skolverket givits rätt till bidrag, detta samtidigt som de
stora elevminskningarna står för dörren (inom regionen
minskar antalet elever med 3 500 fram till år 2013).
En anpassning av programutbudet har påbörjats. Inom
flera program har antalet intagningsplatser reducerats och
fyra inriktningar har lagts ner:
- fordonsprogrammet inriktning transport
- estetiska programmet inriktningarna teater och dans
- byggprogrammet inriktning drift och underhåll av väg
Dock har inom estetiska programmet tillskapats den lokala
profilen musikal.
Totalt sett har ca 100 intagningsplatser tagits bort.
Detta för att skapa en optimal organisation. I dag råder
fortfarande stor osäkerhet kring effekterna av de preliminära elevvalen och hur stor del av eleverna som väljer annan
skolhuvudman. Läget klarnar inte förrän i juni då slutvalen
gjorts. Detta kan innebära stora svårigheter ekonomiskt för
verksamheten.
En ansökan om TeknikCollege har lämnats från regionen och från Törnströmska gymnasiet till Industrikommittén.
Ansökan avser förändring av fordonsprogrammet – autoteknik. Ansökan kommer att behandlas under våren 2008.
Sydostsamarbetet fortskrider och förslag på gemensam
beräkningsgrund för interkommunal ersättning, gemensam/samordnad intagning samt struktur för framtida
samverkan lämnas till Sydostkommunerna i april 2008 av
den utsedda arbetsgruppen.
På skolorna fokuseras det utvecklingsarbete på
arbetslag/programteam som sjösattes 2007 på samtliga
enheter. Arbetet bedrivs utifrån respektive skolas förutsättningar och mål. Detta gäller också kvalitetsarbete där de
nu tillskapade lokala grupperna fortsätter sitt arbete.
Under våren 2008 kommer två propositioner som har
stor påverkan på våra verksamheter. Det gäller förslag till
ny gymnasiereform samt förslag på s k frivux. I dag kan
inget sägas om vad dessa innebär. Ytterligare ett antal
förslag på skolreformer kommer under samma år.
Vi kommer också att under 2008 fortsätta vårt internationella arbete då vi beviljats SALA-IDA-medel för två
Sydafrikaprojekt, ett avseende kvalitet och jämförelse mellan våra ledningssystem inom skolan och ett kompetensutvecklingsprojekt för yrkeslärare i Sydafrika och Sverige.
År 2008 kommer att bli ett spännande och i vissa fall
avgörande år när det gäller vuxenutbildningen och gymnasieskolorna.
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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 alla kommunens invånare erbjudas teater, musik och bildkonst. Till stor del sker
arrangemangen i samarbete med föreningslivet. Genom
särskilda satsningar på kulturarrangemang sommartid har
stadens attraktivitet och varumärke stärkts. Kulturnämnden
prioriterar särskilt barn- och ungdomskultur.

Måluppfyllelse
- Årets händelser
Kulturnämnden har under 2007 genomfört en rad
åtgärder för att bredda och tillgängliggöra kulturutbudet.
Nämndens generella nyckeltal visar inga större avvikelser
med undantag för svagt sjunkande utlån på bibliotek.
Denna trend är generell för hela landet. Antalet elever i
kulturskolan är stabilt. Ekonomin inom förvaltningen har
varit hårt ansträngd under året med ett underskott kopplat
till dubbla hyror och övriga kostnader kopplat till ny konsthall. En översyn av förvaltningens lokaler har resulterat i
beslut om flyttning av konsthallen, planerad ombyggnad
av Sparresalen och en påbörjad process om ett nytt stadsbibliotek. Kulturnämndens mål under mandatperioden har
i stort sett uppnåtts.
BIBLIO TE K
Folkbiblioteken har som sin generella uppgift att utan
avgift tillhandahålla böcker och andra media för information, kunskap, bildning, förströelse och upplevelse.
Utöver basuppdraget bedrivs kompletterande verksamhet
med bland annat utställningar och projekt. 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. Samarbetet inom
sydöstra Sverige har utvecklats och fördjupats mot bl a
kompletterande mediaförsörjning.
Biblioteksorganisationen står inför stora utmaningar i
fråga om bemanning, lokalisering, kompetensutveckling
och resursfördelning. Frågan kring filialstrukturen har ånyo
aktualiserats. Nuvarande biblioteksstruktur innebär svårigheter att upprätthålla såväl kvalité som tillgänglighet.
Planeringen av ett nytt stadsbibliotek har tagit sig uttryck i
en rad utredningar och aktiviteter.
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A L L M Ä N K ULTUR AVD EL N IN G / K ON S T H A L L
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 kulturutbudet en gång per månad. Under året har
också försök gjorts med stora helsidesannonser i Sydostpress.
Båtsmanskasernen där kulturnämnden bedrivit konstverksamhet i över tio år har haft tydliga begränsningar.
Utställnings- och programverksamheten har varit starkt be-

Kulturnämnden
Resultaträkning Mkr

2007

2006

2005

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

9,4
-59,0
-49,6
48,7
-0,9

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

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

Investeringsutfall

1,5

0,3

1,5

Antal anställda
Antal årsarbetare

81
73

83
75

74
65

Verksamhetsmått

2007

2006

2005

Bibliotek
Antal utlån totalt
- nedladdning av
musik och e-bok
- varav utlån stadsbibliotek
- varav utlån filialer
Antal utlån/invånare
Bruttokostnad/utlån
Nettokostnad/utlån

487 764 500 542 507 108
9 468
1 778
261 005 266 883 268 563
217 291 231 881 238 545
7,89
8,09
8,26
46
45
44
40
38
37

Antal öppettim/v stadsbibl
vuxna
Antal öppettim/v barnavd
Antal öppettim/v filialer
Bruttokostnad/öppettimma
Nettokostnad/öppettimma

51
36
153
1 817
1 549

51
36
153
1 812
1 510

51
36
151
1 813
1 526

Kulturskola
Antal elever
Antal elever/lärare
Kostnadstäckningsgrad

1 176
65
15 %

1 173
73
15 %

1 289
69
19 %

10
*

16
30

15
30

237

260

219

Båtsmanskasernen
Antal utställningar
Antal öppettim/vecka
Antal skolföreställningar
musik/teater

gränsad genom de restriktioner som gäller för byggnaden
på grund av dess byggnadsminnesskydd. En överflyttning
av konsthallsverksamheteten till källarplanet i Konserthuset
planerades som en tillfällig lösning i väntan på ett nytt
stadsbibliotek. Under året öppnades dock nya möjligheter
i och med att lokalerna i Skandiabiografen på Borgmästaregatan blev lediga. Förhandlingar har genomförts under
hösten och invigning av den nya konsthallen sker under
2008. Båtsmanskasernen på Stumholmen såldes vid årsskiftet 06/07 och kontorsdelen överflyttades till Konserthusteatern.
Utställningsverksamheten har under året fått ske i
begränsad form med 10 projekt och utställningar.
KULTUR SKO LAN O C H UKM
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 fyllde tio år 2007 med en intensiv Jubileumsvecka. Det var också 100 år sedan Astrid
Lindgren föddes, och detta gav oss inspiration till att
producera en föreställning som hade hennes berättelse
Sunnanäng som utgångspunkt. Under året fortsatte vi att
utveckla den inre arbetsmiljön. Basverksamheten - de kontinuerliga mötena med barn och unga - fortgick parallellt
med alla övriga aktiviteter. Producenttjänsten ersattes med
en biträdande chefstjänst.
Den tredje UKM-festivalen genomfördes med mycket gott
resultat i januari. Karlskrona var också värd för riksfinalen
i Musik Direkt som brukar benämnas ”världens största
musiktävling”. En av vinnarna var den karlskronabaserade
duon ”Ida och Josef”.
KULTUR LO KALE R
Antalet arrangemang i Konserthusteatern har ökat kraftigt,
och vår- och höstsäsongerna har i stort sett varit fullbokade. Runt 80 000 personer har besökt arrangemang i
dessa lokaler under året.
VÄR LD SARV E T – Ö R LO G SSTAD E N KAR LSKRONA
Världsarvsarbetet bedrivs i huvudsak inom en särskild samverkansgrupp med företrädare för Marinmuseum, Blekinge
museum, Länsstyrelsen, Karlskrona kommun, Statens Fastighetsverk, Karlskronavarvet, Försvarsmakten och Fortifikationsverket. Under året gjordes en särskild nysatsning på
Sail Karlskrona med en särskild världsarvsportal som blev
mycket välbesökt.

* = konsthallen ej färdig
under året
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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Årets händelser
Arbetet med det idrottspolitiska programmet fortsatte i
samarbete med föreningslivet med en ny styrgrupp och
fylldes på med uppgifter kring övriga målområden som
nämnden hanterar och blev till ett fritidspolitiskt program
som fastställdes av kommunfullmäktige.
Enligt måldokumenten ska bidragsnormerna kontinuerligt ses över vilket föranledde att nya bidragsnormer fastställdes av kommunfullmäktige att gälla fr o m 1 januari
2008.
Regler för konkurrensutsättning som fastställts av
fullmäktige har lett till att bowlinghallen af Klint kommer att
konkurrensutsättas. Arbetet påbörjades under året.
På arrangemangssidan i Östersjöhallen har vi haft
Euro Expo mässa i sex dagar, LAN, modemässor och
skolmässa. Samarbetet med Flottans IF har varit mycket
bra, och vi har kunnat genomföra arrangemangen utan
problem. Utomhus har vi varit starkt delaktiga i GP-galan,
materiellt och personellt.
Nytt sportgolv i Karlskrona idrottshall har blivit en
synlig uppfräschning av anläggningen. Bowlinghallen har
fått ändamålsenlig stekhäll, kyl/frys och möbler m m.
Förbättrad information genom skyltar och förbättrad
marknadsföring har bidragit till att bibehålla/öka intresset
för hälsa och idrott på idrottsanläggningarna.
Höstens arbete på fritidsgårdssidan präglades av händelsen i Rödeby där verksamheten fått ökat öppethållande
och större betydelse för samhället.
Några föreningsgårdar har upphört och andra har
tillkommit.
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Folkhälsoarbetet bedrivs i bra tempo med start av projekt
med mål att minska riskbruket av alkohol och öka tryggheten bland 18-25-åringar. Genomförandet av projekt
upptagna i Fysisk aktivitet i samhällsplaneringen fortsätter.
Samarbetet kommun - landsting stärks.
AXP LO C K BLAN D ÅR E TS H ÄN D E LSE R
• GP-gala i friidrott arrangerades för andra året i rad
på Västra Marks idrottsplats med deltagare från
världseliten
• Simhallen blev en egen enhet från och med år 2007
• Beviljade bidrag, 875 tkr, från Ungdomsstyrelsen
möjliggör ett utvecklingsarbete för ungdomarna i
kommunen
• UBC Sports Commission Annual Meeting och
Ungdomsstyrelsens konferens var två stora
arrangemang i Karlskrona
• Mellanstadsprojektet lades ner då externa medel ej
beviljades längre

Ekonomiskt utfall
Idrotts- och fritidsnämnden redovisar ett bokslut där resultatet är positivt, + 0,3 Mkr, efter ett år av sparsamhet på
alla arbetsplatser.
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FR AMTID E N

Idrotts- och fritidsnämnden
Resultaträkning Mkr

2007

2006

2005

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

11,3
-57,0
-45,7
46,0
0,3

10,3
-59,0
-48,7
48,9
0,2

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

Investeringsutfall

0,5

0,2

0,2

Antal anställda
Antal årsarbetare

33
29

32
29

29
26

Verksamhetsmått

2007

2006

2005

171

173

163

13 189
46 %

12 590
46 %

12 231
44 %

26 898
46 %

26 360
40 %

24 532
46 %

429 835
41 %

424 970
41 %

435 774
40 %

Föreningsstöd
Antal föreningar
med bidrag
Föreningsmedlemmar
7-20 år
- varav andel flickor
Föreningsmedlemmar
övriga
- varav andel flickor
Deltagartillfällen i
föreningar
- varav andel flickor

Kostnadstäckningsgrad
i%
Sunnahallen
4
4
Idrottsplatser
6
7
Idrottshallar
20
16
Bowlinghallen
59
70
Ishallen			
Rödebyanläggningen
24
22
Karlskrona simhall/
varmbadhus
44
45
Samlingslokaler
13
18
Fritidsgårdsverksamhet
Antal sålda gårdskort
Kommunala fritidsgårdar,
antal
Föreningsdrivna
fritidsgårdar, antal
Besöksfrekvens, antal
Karlskrona simhall
Varmbadhuset
Uthyrningar konferens
Rödebybadet (ute/inne)
* = en vilande

5
7
18
72
10
21
35
20

1 057

1 012

971

5

5

4*

5

10

9

78 250
22 750
288
21 328

77 450
19 850
273
20 112

73 700
18 300
288
20 069

Kvalitetsutveckling är en viktig del i framtiden där vi kommer att samarbeta med övriga i KKHVK-gruppen och ta
fram relevanta jämförelsetal. För att arbeta ännu mer kundinriktat kommer kvalitetsdeklarationer för de olika verksamheterna att utarbetas under 2008. Fortsatta satsningar
på personalen är en förutsättning för att verksamheten ska
utvecklas.
Informationen och utvecklingen av kommunens hemsida är ett måste för att kunna fånga intressen och tala om
vad vi har att erbjuda. Utveckling/nyttjande av snabba
kanaler i kontakter med kunderna genom FRI, Internet och
SMS- tjänster kommer att bli erforderliga.
Profileringen av och ökad kvalitet i ungdomsverksamheten med bl a öppna fria aktiviteter, samarbete med
föreningslivet och arbete med ungdomsdemokrati ligger i
tiden, och ett ungdomsprogram tas fram i samarbete mellan berörda förvaltningar.
Handikappanpassning av anläggningarna i enlighet
med beslutad lagstiftning är ett stort arbete som kommer
att pågå under flera år framåt, inte bara till 2010. Även
om det i dag fungerar bra på flertalet anläggningar måste
det hela tiden anskaffas utrustning. Tillsammans med
fastighetskontoret upprättas underhållsplaner som kommer att föranleda kostnader för i första hand Västra Mark,
Lyckåvallen och Vedebyhallen. En utredning angående
framtida placering av konstgräsplaner genomförs under
2008.
Folkhälsans 11 mål ska finnas med i all framtida planering. För att ung ska bli fungerande äldre och gammal
klara sig själv länge måste planeringen av samhället stärkas i enlighet med målen. För att människor ska må bra
måste motion i närmiljön uppmärksammas i planeringen.
En satsning på ett naturcentrum vid Bastasjö är av vikt då
anläggningen kan utvecklas för både utbildning, rekreation och elit inom olika grenar.
År 2014 går gällande bygglov för ridhuset i Lyckeby
ut. En ny placering av ridanläggningen bör vara klarlagd
tills dess.
Föreningarnas ideella verksamhet är guld värd. Starka
föreningar med goda ledare utgör ett komplement till samhällsfinansierad verksamhet. För att utveckla anläggningsbestånd och kvalitet är föreningsmedverkan viktig både i
drift och nyanläggning, s k offentlig och privat samverkan
(OPS).
Flera föreningar är med stöd på gång att skapa
internationella kontakter med grannländer där IFF hjälper
till att finna lämpliga samarbetspartners, varför resurserna
bör utökas. Det är också viktigt att fortsätta att underhålla
de kontakter som byggts upp. Medlemskap i EU för flera
kan bidra till att underlätta möten. Att ungdomar träffas på
olika plan, inte bara idrottsligt, är av betydelse för framtiden. Genom Telenor Arena Karlskrona finns en plattform
för ökat internationellt samarbete i framtiden.
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SOCIALNÄMNDEN

Ansvarsområde
Socialförvaltningen ger råd, stöd och insatser till barn,
ungdomar och familjer och till personer med beroendeproblematik 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.

Mål
Under året fattade socialnämnden beslut om de politiska målen för all verksamhet inom socialförvaltningens
ansvarsområde. Förvaltningen har sedan brutit ner de
övergripande målen på verksamhetsnivå.
Karlskrona kommun har under många år framgångsrikt
satsat på tidiga, förebyggande insatser. Vår strategi, att
med personalen som grund, förse hjälpsökande individer
och familjer med skräddarsydda alternativ på hemmaplan
har under 2007 tjänat kommunen väl.
Trots budgetöverskridande visar det ekonomiska utfallet att vår långsiktiga strategi fungerar tillfredsställande i
förhållande till det ökade behovet. Socialförvaltningen i
Karlskrona återfinns bland de jämförbara kommuner som
kan visa upp de lägsta kostnaderna per kommuninvånare i
landet.

Årets händelser
År 2007 präglades av att socialtjänstens olika verksamheter efterfrågades i stor utsträckning. Särskilt allvarligt
är det att råd- och stödgruppen, utrednings- och familjehemsgruppen samt familjerätten hade kraftigt ökat antal
hjälpsökanden. Anmälningar om barn som far illa och ansökningar från barnfamiljer som söker hjälp i svåra livssituationer ökade alarmerande. Det har skett en fördubbling
av antalet barn och ungdomar som har ett vårdbehov så
stort att det inte kan tillgodoses genom de egna resurserna
utan föranleder att de måste placeras på extern institution.
I oktober drabbades kommunen av en mycket allvarlig
och tragisk händelse där en 15-årig pojke blev ihjälskjuten
och en 16-årig pojke blev allvarligt skadad. Socialchefen
och kommunens krisgrupp/fältgrupp blev djupt engagerad
och mycket resurser togs i anspråk för att hantera situationen.
Behovet av insatser för vuxna missbrukare har stadigt
ökat under flera år. Alkohol- och drogsektionen fortsätter med att utveckla verksamheten på hemmaplan och
har särskilt uppmärksammat unga missbrukare. Antalet
missbrukare som placerats på institution har inte ökat men
behandlings-tiderna har blivit längre. Orsaker är dels att
det saknas boendealternativ för personer med dubbeldiagnos och andra missbrukare med problem på bostadsmarknaden, dels att fler personer blivit placerade enligt LVM
(Lagen om vård av missbrukare).
Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd minskade något under 2007. Det ekonomiska utfallet förbättrades med drygt 1,7 miljoner kr jämfört med närmast
föregående år.
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Under året har satsningen på ungdomar i behov av
försörjning, Jobbintro, funnit sina former och kunnat hjälpa
många arbetslösa ungdomar till ett arbete eller praktik.

Framtiden
Behovet av förvaltningens insatser för såväl ekonomiskt
bistånd som stöd till barn, ungdomar och familjer samt
vuxna missbrukare har varit stort under 2007. Framför allt
är det med oro vi ser på den växande volymökningen på
barn- och ungdomssidan och tyvärr kan vi inte se den som
tillfällig eftersom behovet har ökat under flera år.
Nämnden vidtar löpande åtgärder för att möta de
ökande behoven och ämnar fortsätta att förändra och
utveckla verksamheten för att framgångsrikt kunna möta de
behov som kommer. Det torde dock bli svårt att finansiera
volymökningarna under 2008. I samband med budgetarbetet inför kommande treårsperiod kommer förvaltningen
att lämna förslag på åtgärder för att kunna tillfredställa det
växande behovet inom barn-, ungdoms- och familjeverksamheterna.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut i november
2007 anordnar förvaltningen under kommande år ett stödboende för personer med boendeproblematik och startar
tillsammans med handikappförvaltningen ett boende för
personer med dubbeldiagnos. På sikt kommer detta att
innebära att boendeproblematiken för missbrukarna löses
och att kostnaderna för externa institutionsplaceringar
därmed minskar.
Utvecklingen för utbetalningarna av ekonomiskt bistånd är svår att förutspå men kommer med stor sannolikhet att påverkas av de beslut om åtgärder som regeringen
har fattat och som påverkar Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vidare kommer troligtvis även förändringarna av flyktingintroduktionens regler för introduktionstid
och introduktionsersättningens längd att påverka behovet.
Dock ser arbetsmarknaden stabil ut för 2008 och insatser
planeras för dem som står långt från arbetsmarknaden.

Socialnämnden
Resultaträkning Mkr

2007

2006

2005

18,6
-151,1
-132,5
126,7
-5,8

15,3
-140,9
-125,6
119,5
-6,1

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

Investeringsutfall

0,0

0,3

0,3

Antal anställda
Antal årsarbetare

159
156

150
147

147
143

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat
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HANDIKAPPNÄMNDEN
• Resurser – vilka resurser som behövs för att nå målen
• Tid – när målen ska vara uppfyllda
• Uppföljning – hur vi ska utvärdera om vi uppnått målen
Måldokumenten ska redovisas för nämnden i mars 2008.
Handikappnämnden har inte tagit beslut om uppföljning av befintliga mål från förra mandatperioden och
förvaltningen har inte haft något uppdrag att genomföra
någon utvärdering av verksamhetsåret 2007.

Årets händelser

Ansvarsområde
Handikappnämndens arbete riktar sig till personer som
har någon form av funktionshinder, fysiska, psykiska eller
utvecklingsmässiga. Verksamheten utgår från Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt
Trafikförordningen (TRF).
Handikappnämnden ska utifrån den enskildes behov
bifalla och verkställa åtgärder som gör att funktionshindrade personer kan leva ett så gott och normalt liv som möjligt. Det kan vara stöd för att kunna leva ett självständigt
liv i egen bostad, men när det finns behov ska särskilda
boendeformer med individuell hjälp kunna erbjudas. I
ansvaret ingår också att funktionshindrade personer ska
ges möjlighet att delta i samhällslivet och erbjudas sysselsättning och aktiviteter utifrån individens förutsättningar.
Handikappnämnden ska därutöver arbeta mot samhället
och kommunen i övrigt för att säkerställa ökad tillgänglighet och service för funktionshindrade personer.

Mål
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.
Under 2007 har handikappnämnden arbetat om de
politiska målen. Förvaltningschefen har givit samtliga verksamheter i organisationen uppdrag att utarbeta tydliga
och mätbara uppnåendemål för den egna verksamheten
utifrån gällande lagstiftning och de inriktningsmål som
nämnden arbetat fram.
Måldokumenten ska innehålla följande:
• Mål för verksamheten 2008 – vad vi vill uppnå
• Metod – hur vi ska arbeta för att nå de mål vi satt upp
• Ansvar – vem som gör vad i målarbetet

Insatserna för barn och ungdomar med utvecklingsstörning
har under året varit stabila och välfungerande. Nya beslut
har kunnat verkställas på ett för anhöriga tillfredsställande
sätt.
En översyn av korttidstillsynen har genomförts med
frågeställningen huruvida verksamheten skulle kunna effektiviseras genom att låta särskolan överta verkställigheten.
Undersökningen kom fram till att detta inte var lämpligt. En
omfördelning av resurser till särskolan skulle reducera personalresurserna för korttidsvistelse i en omfattning som innebar
att insatsen inte kunde verkställas enligt gällande beslut.
Verksamheten med barn/ungdomar med NPF-diagnoser har utformats som ett ”provisorium” till följd av att
endast två barn/ungdomar berörts av insatsen.  
Insatsen serviceboende för målgruppen har ställt
personalen på svåra prov under året. Anledningen är
ambivalens och frustration hos de äldre ungdomarna då
de ska lämna tryggheten i föräldrahemmet för att flytta till
en egen bostad.
En ökad vårdtyngd i gruppbostäderna för vuxna
utvecklingsstörda har konstaterats. Ökningen förklaras av
hög ålder och ökad skörhet hos de boende, bl a på grund
av somatiska sjukdomar.
I oktober månad etablerades ett nytt gruppboende
med tillhörande servicelägenhet i Jämjö för yngre vuxna
personer med utvecklingsstörning. 5 av gruppbostadens 6
lägenheter är belagda. En person som inflyttat till servicelägenhet har knutits till gruppbostaden.
De socialpsykiatriska verksamheterna har varit välfungerande trots att personalen ställts inför stora utmaningar,
eftersom individerna tillhörande målgruppen över tid drabbats av svåra psykiska sjukdomstillstånd. För två personer
har vårdbehovet blivit så omfattande och komplext att de
inte kan återflytta till sina boenden. Enda lösning torde
därför vara att etablera ett specifikt boende för dessa personer, något som dock får stora ekonomiska konsekvenser för förvaltningen. Handikappförvaltningen har gjort
bedömningen att landstingets psykiatri har ett delansvar
i dessa fall. Överläggningar i frågan påbörjas i januari
2008.
För att trygga nattillsynen med tanke på brand har
gruppbostaden under adress Nyhemsvägen bemannats
med vakande nattpersonal.
Insatserna för målgruppen lindrigt utvecklingsstörda
med social problematik har inte heller under 2007 kunnat
få en permanent lösning. Till följd av personernas missbruk
och andra problem har verksamheten haft stora svårigheter att finna adekvata lösningar vad gäller boende,
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boendestöd och sysselsättning.
Verksamheten Personlig assistans har under årets tre
första kvartal varit stabil och kunnat bedrivas med reducerad chefsbemanning. Tillkommande ärenden med hög
komplexitet under årets sista månader medförde emellertid
en alltför hög arbetsbelastning på områdescheferna, varför den vakanta områdeschefstjänsten fick återbemannas.
Den dagliga verksamheten för utvecklingsstörda och
sysselsättningen för de psykiskt funktionshindrade har varit
under fortsatt utveckling. Den dagliga verksamheten har
utvecklats på individnivå och verksamhetsnivå och funnit
sin stabila form. När det gäller sysselsättningen för de psykiskt funktionshindrade bör det särskilt uppmärksammas
att 35 personer har fått en meningsfull sysselsättning inom
ramen för Miltonprojektet.
Under verksamhetsåret har räddningstjänsten genomfört ett antal brandinspektioner i handikappomsorgens
verksamheter. Resultatet är nedslående. Stora brister i
brandsäkerheten redovisas i verksamheterna för korttidsboende och permanentboende i icke fullvärdiga villor. För
att undvika stora och icke ändamålsenliga investeringar
har förvaltningen påbörjat arbetet med att finna alternativa lokaler till dessa verksamheter.

Ekonomiskt utfall
Handikappnämnden redovisar en positiv avvikelse mot
budget med 0,2 Mkr eller 0,1 %.
Investeringarna har uppgått till 32 tkr.

Framtiden
Det finns alltid en viss osäkerhet när det gäller behovet av
LSS-verksamheter. Ett fåtal personer med mycket omfattande behov kan innebära kostnader på flera miljoner
kronor. Stora variationer förekommer framför allt i fråga
om bostad med särskild service, där kostnaden för en
person kan variera från drygt 100.000 kr per år till ca 2
miljoner kr per år.
Det bedöms finnas ett behov av årlig utbyggnad av
bostäder med särskild service under hela planperioden.
Kan kommunen inte möta detta behov, är det risk för att
antalet externa placeringar kommer att öka.
Det kommunala utjämningsbidraget inom LSS-området
innebar för Karlskrona under år 2007 en utgift på 3,4
Mkr. Det motsvarar en halvering av avgiften jämfört med
år 2006, då kommunens avgift uppgick till 7,3 Mkr. År
2008 kommer avgiften åter att öka och uppgå till 11,2
Mkr, vilket är en effekt av att nämnden år 2006 redovisade en minskning i dels antal insatser och dels antal personer med insats enligt LSS. För år 2007 redovisas både en
kostnadsökning och en insatsökning i LSS-verksamheten.
Sammanfattningsvis kan konstateras att handikappnämnden återigen redovisar ett år med volymökningar
inom såväl LSS-området som SoL-området. Och, återigen
har en hög kostnadsmedvetenhet och effektivitet i verksamheterna medverkat till att nämnden för tredje året i rad kan
redovisa ett positivt ekonomiskt utfall.
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Handikappnämnden
Resultaträkning Mkr
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

2007

2006

2005

56,3
-277,1
-220,8
221,0
0,2

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

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

Investeringsutfall

0,0

0,1

0,6

Antal anställda
Antal årsarbetare

501
452

496
442

502
448

Verksamhetsmått

2007

2006

2005

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

130
126
131
555 959 551 102 539 580

Korttidsboende:
Antal beviljade personer
Nettokostnad per person

67
77
87
180 222 164 382 113 709

Daglig verksamhet:
Antal inskrivna personer
Nettokostnad per inskriven

126
126
130
143 616 134 380 129 140

Kontaktpersoner:
Antal 31/12
Nettokostnad per
kontaktperson
Familjehem:
Antal 31/12
Nettokostnad per
familjehem

194

187

192

26 500

28 580

29 756

7

7

8

198 644 221 613 236 832

Avlösarservice:
Antal 31/12

39

39

41

Ledsagarservice:
Antal personer 31/12

20

19

39

14

14

16

91

90

81

155

214

110

316

352

437

228

221

212

343

337

351

Personlig assistent:
Antal personer
med pers ass enl LSS
Antal personer
med pers ass enl LASS
Antal personer med
pers ass enl SoL
Kostnad per beviljad timme
lägst (kr/tim)
Kostnad per beviljad timme
högst (kr/tim)
Kostnad per beviljad timme
snitt (kr/tim)
Antal personer med
beviljade insatser enligt LSS

1
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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 och dagcentraler, avlastning och avlösning, trygghetslarm, ledsagning, korttidsvård samt i form
av särskilda boenden.

Måluppfyllelse
Äldrenämnden har fullföljt sitt uppdrag att genom bistånd i
olika former skapa en trygg och säker livssituation och en
skälig levnadsnivå för de personer som inte kan klara av
detta på annat sätt.
Kommunfullmäktige fastställde för 2007 ett mål för
äldreomsorgen avseende särskilt boende, nämligen att
alla som beviljats en plats inom särskilt boende också ska
ha fått en plats tilldelad inom maximalt tre månader. Den
uttalade målsättningen har inte fullt ut kunnat nås. Antalet
personer som väntat mer än tre månader på att få ett gynnande beslut om särskilt boende verkställt är dock avsevärt
färre i slutet av år 2007 (2 st) än i början av året (22 st).
Se redovisning på sidan 9 i denna årsredovisning.

Årets händelser
Oaktat huruvida verkställigheten av biståndsbeslut till
särskilt boende skett inom eller utanför definitionen av

skälig tid kan ändå konstateras att tillgången till särskilda
bostäder under första halvåret 2007 fortsatte att vara
mindre än den efterfrågan som beviljade bistånd skapade. För att möjliggöra snabbare verkställighet beslutade
äldrenämnden att etablera 11 bostäder vid Gullberna
Park, Lövgrund. Dessa bostäder, tillsammans med dem
som efter renoveringen av Elineberg åter kunde tas i bruk
under våren och sommaren, bidrog till att förbättra situationen. De 11 bostäderna vid Lövgrund är att betrakta som
tillfälliga i så måtto att Lövgrund ska avvecklas när ca 40
nya bostäder på Saltö kan tas i bruk, vilket för närvarande
bedöms kunna ske i slutet av 2009.
Verksamheten inom hemtjänst ökade från 666 000
timmar 2006 till 685 000 timmar 2007. Antalet personer som under 2007 haft någon form av bistånd inom
hemtjänst uppgick till 1 913 personer, vilket är näst intill
exakt samma antal som under 2006. Det faktum att antalet personer som erhåller omsorg via hemtjänst inte ökar
ger fortsatt stöd för tidigare års slutsatser att utvecklingen
stadigt går mot fler och framför allt kanske mer omfattande
insatser för de som har bistånd i hemmet.
Under våren 2007 slutfördes en delrapport inom äldrenämndens pågående framtidsarbete avseende utvecklingen inom särskilt boende. I den rapporten kunde nämnden
då konstatera att, med den förväntade befolkningsutvecklingen fram till och med år 2012, samt med hänsyn tagen
till en viss utvidgning av bedömningskriterierna för när biståndet särskilt boende ska beviljas, behovet av bostäder
kommer att öka med ca 85, från nuvarande 816 till 900.
En del i den bedömda volymökningen skulle tillgodoses
genom de nya bostäderna på Saltö, varav således de 11
bostäderna vid Lövgrund kom att bli ett förtida uttag av
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den bedömda volymtillväxten. Trots att situationen under
andra halvåret synes ha förbättrats, finns för närvarande
ingen anledning att förändra bilden över behovet av
volymtillväxt inom det särskilda boendet.
Det särskilda boendet vid Elineberg kunde under året
flytta tillbaka till nyrenoverade och för verksamheten väl utformade lokaler. Avsaknaden av bostäder i samband med
renoveringen av Elineberg var sannolikt en bidragande
orsak till de långa verkställighetstiderna.
Under 2007 påbörjades arbetet med den s k Anhörigbryggan, en verksamhet som vänder sig till anhöriga/
närstående. Verksamheten, som initialt bedrivs med statsbidragsmedel, är att betrakta som varande under utveckling,
men det ska ändå konstateras att den måste permanentas
som en oerhört viktig del i äldreomsorgen.
Under året påbörjades även ett omfattande projekt
benämnt Genvägen som finansieras via statliga stimulansmedel. Projektet syftar till att via särskilda insatser kunna
påbörja en mer effektiv rehabilitering tidigare i vårdkedjan. Projektet bygger på ett nära samarbete mellan
konsultteamet och personalen i hemtjänstverksamheten.
Myndighetsbeslut att bevilja bostad i särskilt boende
har under året delats upp i två moment. I det första steget
fattas beslutet om biståndet som sådant, d v s att bostad
blivit beviljad. I nästa steg, och i kommunikationen med
biståndstagaren också åtskilt från det första beslutet,
lämnas ett s k verkställighetsbeslut i vilket biståndstagaren
blir erbjuden en specifik bostad. Om erbjudandet inte
står i överensstämmelse med vad den enskilde personen
framfört som önskemål, har denne möjlighet att tacka nej
till erbjudandet. Kommunens arbete med att verkställa det
gynnande beslutet fortsätter därmed, och den enskilde
individen förlorar ingen ”plats” i något kösystem eller liknande. Den enskilde individens gynnande beslut kvarstår
ograverat och ska som sådant verkställas inom skälig tid.
KVA L I TE TSA R B E T ET
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 (antalet avvikelserapporter uppgick under första halvåret 2007 till 162 st att jämföra
med 198 st under samma period 2006)
• Fallolyckor (antalet fallolyckor uppgick under första
halvåret 2007 till 1 409 st att jämföra med 1 344 st
under samma period 2006)
• Lex Sarah-anmälningar (skyldighet för anställda inom
äldreomsorgen att rapportera allvarliga missförhål-		
landen - under 2005 gjordes 7 st Lex Sarah-anmäl-		
ningar, under 2006 inkom 6 st, och under 2007 har
12 st inkommit)
• Lex Maria-anmälningar (anmälan av misstanke om
felbehandling inom hälso- och sjukvården - vare sig
under 2006 eller 2007 inkom sådan anmälan)
• Anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
(då enskild hälso- och sjukvårdsanställd anmäls om 		
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misstanke om felaktigt tjänsteutövande - under år 2007
gjordes inga sådana anmälningar riktade mot
legitimerad personal inom äldreförvaltningen)
• Anmälningar från länsstyrelsen (då vårdtagare eller
anhörig anmäler kommunens äldreomsorg till läns-		
styrelsen - under 2007 gjordes ingen sådan anmälan,
att jämföras med tre under 2006)
P E R SO N ALR E SUR SE N
Signaler från arbetsmarknaden har visat på kommande
rekryteringsproblem. Trots detta har rekryteringen till äldreomsorgen fungerat väl. Rekryteringen av vikarier för såväl
sommar som till resten av året har kunnat fullgöras även
om antalet arbetssökande har minskat.
Andelen vikarier har minskat något till 7,1 % vilket är
en god siffra jämfört med övriga riket där andelen vikarier
är 11 %.
Personalstyrkan inom äldreförvaltningen har ökat,
dels genom det ökade antalet bostäder i särskilt boende
(Lövgrund och Elineberg), dels genom utökningen av en
nattpatrull inom hemtjänsten. Därtill har sysselsättningsgraderna ökat. Detta sammantaget bidrar till en volymökning
av personalstyrkan motsvarande 24 årsarbetare.
KO MP E TE N SSTE GE N
Karskrona kommun har under 2007 tagit i anspråk 5,2
Mkr av ett totalt beräknat bidrag för den s k Kompetensstegen om 8,7 Mkr 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. Under 2007 deltog varje
anställd inom äldreförvaltningen i genomsnitt vid 3,5
tillfällen.
Kompetensstegen innefattar block om bl a utveckling
av ett långsiktigt lärande, ledarskap i en gemensam värdegrund, kost och nutrition, demens, psykiatri, palliativ vård,
hot och våld, det naturliga åldrandet, rehabilitering med
fokus på äldre samt social dokumentation. Kompetensstegen som företeelse är utomordentligt viktig för den fortsatt
kvalitativt goda utvecklingen av äldreomsorgen.
KO N KUR R E N SUTSÄTTN IN G
Under 2007 har äldrenämnden, och sedermera även kommunfullmäktige, beslutat om att införa ”Eget val i hemtjänsten”. Förändringen innebär att den enskilde brukaren ges
möjlighet att välja utförare av beviljade hemtjänstinsatser.
Införandet kommer inte att ske via prisutsatt konkurrens
utan har i stället allt fokus riktat mot de kvalitativa aspekterna på utförandet.
Äldrenämnden har vidare beslutat att etableringen
och driften av det nya särskilda boendet på Saltö ska ske
genom upphandling. Nämndens beslut innebär också att
den egna verksamheten, baserat på det anbudsunderlag
som kommer att arbetas fram, ska avge ett ”internt bud”.
Det mest förmånliga av buden ska sedan ligga till grund
för om verksamheten ska bedrivas av entreprenör eller av
den kommunala organisationen.
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STI M UL A N SB I D R A G
Under 2006 ansökte, och erhöll, kommunen statliga stimulansbidrag (3,2 Mkr) kopplade till den nationella utvecklingsplanen för äldreomsorgen. Åtgärderna har i huvudsak
påbörjats under 2007. Ovan nämnda projekt Genvägen
utgör en viktig aktivitet. Projektet har visat på möjligheterna, varför den inriktning som projektet slagit an föreslås
bli permanentad under 2008-2009. 2006 års medel har
vidare använts till anställning av psykiatrisjuksköterska och
till etablering av ett IT-baserat kostproduktionssystem.
Tyngdpunkten i 2007 års statsbidrag (7,3 Mkr) ligger
på fortsatta insatser inom det rehabiliterande området
samt inom utbildning i demenssjukvård.
FR A MTI DSI NR I K TAT A R B ET E
Under året har arbetet med det framtidsinriktade programmet återupptagits. En parlamentarisk arbetsgrupp
med deltagare från varje parti som finns representerat
i äldrenämnden har arbetat med frågeställningar som
rör framtida krav och förutsättningar för äldreomsorgen.
Framtidsgruppens arbete kommer att slutföras under inledningen av 2008.

Ekonomi
I början av året indikerade den ekonomiska uppföljningen
att verksamheten riskerade uppvisa underskott vid årets
slut.
För att motverka en sådan utveckling beslutade
äldrenämnden i juni 2007 att vidta åtgärder i syfte att
nedbringa kostnadsutvecklingen. Åtgärderna bestod i
huvudsak av två, nämligen dels att sänka den s k bemanningsfaktorn inom särskilt boende, dels att fortsättningsvis
inte fördela ut resurser inom hemtjänstverksamheten i de
fall en brukare inte vistas i sitt ordinära boende utan t ex
är inlagd på sjukhus. Därtill beslutades om ett absolut
stopp för tjänsteresor och medverkan i kurser och konferenser (undantag utbildningar inom ramen för Kompetensstegen) samt om reducerad kostnad för kostproduktionen.
De beslutade åtgärderna gav resultat, vilket nu sammanfattas i ett totalt underskott om 3,4 Mkr, vilket även innefattar det underskott om 5,0 Mkr som uppstått till följd av att
landstinget ej debiterats för utförda hälso- och sjukvårdsinsatser.
Totala investeringar i inventarier 2007 uppgick till 5,1
Mkr.

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 kostnadsökning på ca 40 Mkr jämfört med 2006, allt
annat lika i kvalitet och fördelning mellan hemtjänst och
särskilt boende m fl liknande parametrar.
Det som sägs nedan har verksamhetsmässig bäring
på lite längre sikt, men det finns i den nära framtiden

ekonomiskt betingade frågeställningar som kräver sin
lösning, och som också i något avseende blir styrande för
det fortsatta utvecklingsarbetet. Med de ekonomiska ramar
som kommunfullmäktige i november 2007 fastställde för
äldreomsorgen avseende åren 2008–2010 går det inte
att bortse från att det föreligger en differens mellan vad
verksamheten de facto kostade 2007 och att den omfattningen-inriktningen-kvaliteten som uppnåtts under det året
inte är möjlig att bibehålla med den kända inriktningen på
resursutvecklingen.
Under ett kort tidsperspektiv som ett verksamhetsår
förändras inte de grundläggande förutsättningarna och
bedömningarna över framtiden och de krav som med stor
sannolikhet kommer att riktas mot den framtida äldreomsorgen. Äldrenämndens framtidsgrupp beräknas kunna
redovisa sin slutprodukt under början av 2008.
Vad som sägs nedan är i allt väsentligt hämtat från 2006
års bokslutskommentarer, och trots att det formulerades för
ett år sedan utgör det ändå bedömningar och frågeställningar som alltjämt är aktuella och som har hög relevans.
En synnerligen viktig del i det framtidsinriktade arbetet
är att skapa förutsättningar för att realisera de av nämnden under 2007 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.
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/behov 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 äldreomsorgen, men också att de har stor betydelse
för den kommunala investeringsplaneringen framöver.
Kompetensen hos de framtida medarbetarna är en
annan viktig fråga, kanske till och med den viktigaste, för
utvecklingen av god äldreomsorg. Genomförandet av de
olika insatserna i Kompetensstegen är därför inte nog.
Kompetensstegen som företeelse ska betraktas såsom en
början på utvecklingen, och kommer att synliggöra behovet av att det finns kontinuerliga resurser för kompetensutveckling.
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 sitt innehåll. I dag beviljas exempelvis biståndet till särskilt boende enbart i form av
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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 enskilda 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.

Äldrenämnden
Resultaträkning Mkr

2007

2006

2005

127,3
-744,4
-617,1
613,7
-3,4

112,1
-704,2
-592,1
582,9
-9,2

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

5,1

4,0

7,3

Antal anställda
Antal årsarbetare

1 840
1 590

1 817
1 567

1 776
1 524

Verksamhetsmått

2007

2006

2005

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat
Investeringsutfall

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

1 913
461
986
466
685 428
2007

1 908
456
980
472

1 879
452
973
454

666 490 645 869
2006

2005

0
0
0

0
49
0 461 277
0
1 264

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

59
544 268
1 491

59
57
527 728 555 164
1 446
1 521

Korttidsboende
(inkl Rosengården):
Antal platser 31/12
Bruttokostnad/plats
Bruttokostnad/vårddygn

50
469 114
1 285

50
58
448 800 346 083
1 269
948

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

570
455 358
1 248

546
469
463 166 463 621
1 230
1 270
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2006

2005

62

62

62

420 103
1 151

454 485 454 824
1 245
1 246

Servicelägenheter/
servicehus:
Antal platser 31/12

148

149

172

Totalt antal platser/
lägenheter

889

866

867

Övrig verksamhet

2007

2006

2005

Matdistribution: Antal port.
Antal portioner/dag

172 101
472

Dagcentraler: Antal
enheter inkl Gamlegården*

11

Dagverksamhet: Antal enh.
Antal platser
Bruttokostnad per plats

3
22
189 908

Trygghetslarm: Antal larm

Ålderdomshem:
Antal boende 31/12
Bruttokostnad/plats
Bruttokostnad/vårddygn
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Gruppboende med
behandlingsinriktning:
Antal platser 31/12
Bruttokostnad/boende
i genomsnitt
Bruttokostnad/vårddygn

2007

Övriga köpta platser:
Utbetalt till landstinget
under året
- akutklinik
- rehab
- psykogeriatrik
Antal betalda dagar
- akutklinik
- rehab
- psykogeriatrik
Genomsnittlig kvarliggning
(personer per dygn)
- akutklinik
- rehab
- psykogeriatrik
* = som drivs ideellt

1 298

162 076 150 800
444
413
11

11

3
3
22
22
182 068 180 279
1 215

1 088

825319 4368337 1571344
346506 980186 314527
0
0
0
235
137
0

1 292
402
0

479
133
0

0,6
0,4
0,0

3,5
1,1
0,0

1,3
0,4
0,0
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
nat bemanning på 2,3 av 7,0 tjänster (inklusive kommunekolog). Problemen har bestått i svårigheter att rekrytera,
dels beroende på anställningsstopp och dels beroende på
hård konkurrens om arbetskraft i högkonjunktur, i synnerhet för de korta vikariaten.
BY GGLO V /BY G GAN MÄLAN SÄR E N D E N

Ansvarsområde
Verksamheten omfattar områdena fysisk planering,
bygglov-/bygganmälansärenden, tillstånds-/tillsynsärenden, miljö- och hälsoskyddsverksamhet, bostadsanpassningsbidrag, kommunal riskhantering, tomtköadministration samt energifrågor.

Årets händelser
PL A N Ä R E N DE N
Kommunfullmäktige har beslutat att revidera 2002 års
översiktsplan. Arbetet har inletts med bl a framtagandet
av ”Strategi Karlskrona” tillsammans med Gehl Architects
samt genom att en grönstrukturplan påbörjats. Arbetet
med den fördjupade översiktsplanen för Rosenholm har
fortsatt. Totalt finns ett 80-tal detaljplaner på uppdragslistan. De befinner sig i olika stadier från nyuppstartat
ärende till antagande. Fem detaljplaner har antagits.
Ingen detaljplan har överklagats.
Under 2007 har stort fokus lagts på stadsmiljöfrågor,
bl a i samband med ”Strategi Karlskrona”. Dessutom
har stora delar av ett stadsmiljöprogram framarbetats.
Planering för utveckling av Stortorget, Amiralitetsslätten
och Hoglands park har pågått. Miljö- och byggnadsnämnden har på eget initiativ meddelat uppdrag att studera
planerna för både Stortorget och Fisktorget under året. Ett
inledande arbete avseende stadsomvandling på Pottholmen har också skett.
Under året har tyngdpunkten i planarbetet flyttats från
planer för villabebyggelse till planer för större bostadsprojekt såsom Saltö, Blå Port och Västra gärde etapp II.
Handels- och verksamhetsetableringar har varit prioriterade, vilket resulterat i arbete med verksamhetstomter utmed
Järavägen, i Nättraby och inom kv Lampan samt diverse
utredningar omkring Verkö. Infrastrukturfrågor har varit
viktiga, vilket avspeglas i uppdrag om E 22 och Bengtsaleden. Detaljplan har påbörjats för att möjliggöra expansion
av Blekinge Tekniska Högskola på Gräsvik.
Personalsituationen på planavdelningen har under hela
året varit problematisk. I genomsnitt har avdelningen sak-

Inom bygglovavdelningen hanteras lov- och anmälningsärenden enligt plan- och bygglagen samt ärenden rörande
obligatorisk ventilationskontroll och tillstånd för brandfarliga varor.
Ärendemängden har under året legat på en fortsatt
hög nivå. Bland större projekt kan nämnas nybyggnad av
lägenheter på Vämö strand, Väster Udd och Saltö, enbostadshus på Norra backe samt ett antal affärsetableringar
såsom City Gross, Mio och Hemmabutiken. Därutöver kan
nämnas ett antal kompletteringar av industrifastigheter på
bland annat Verkö och i Jämjö.
MILJÖ - O C H H ÄLSO SKY D D
Miljöavdelningen arbetar med myndighetsutövning gällande framför allt miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen och tobakslagen.
Under året har beslut tagits om att överföra huvudansvaret för kommunens miljöstrategiska arbete, bl a
ekokommunarbete, allergiarbete och Agenda 21, till kommunledningsförvaltningen.
Kommunens Agenda 21-arbete har i år haft två huvudinriktningar, dels kommunens klimatsatsning ”Energiska
Karlskrona”, dels en förstudie som gjorts för att lansera
Blekinge skärgård som kandidat till av UNESCO utsett
biosfärområde. Vidare är kommunen representerad i den
tjänstemannaberedning som bereder styrelseärenden till
ekokommunföreningen, vilket kräver en viss arbetsinsats
liksom deltagandet i projektet ”ekomat.nu” och framtagandet av kommunens årliga miljöbokslut.
Med anledning av den resursbrist som råder inom
avdelningen har myndighetsarbetet i huvudsak inriktats
på att hantera inkommande ärenden. Undantaget är livsmedelsområdet där den förstärkta tillsynen medfört att
planerade inspektioner kunnat hållas i önskvärd takt.
KO MMUN AL R ISKH AN TE R IN G
Karlskrona kommuns säkerhetsarbete har bedrivits som
en integrerad del i kommunens verksamheter och med
beaktande av de visioner och mål som är formulerade i
säkerhetspolicy antagen av kommunfullmäktige 2003. Policyn ligger till grund för ett samordnat och aktivt säkerhetsarbete inom hela kommunkoncernen.
Det säkerhetsarbete som påbörjades under 2005 för
Spandelstorpskolan, Sunnadalskolan och Vedebyskolan,
med målsättning att reducera skadegörelsen, har under
2007 utökats med ytterligare en skola, Rödebyskolan, och
en genomgång av denna skola har gjorts med syfte att
finna lämpliga åtgärder för att minska skadegörelsen.
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E NE R G I FR Å G OR
Den kommunala energirådgivningen till allmänheten har
genomförts av Affärsverken AB. Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat med energifrågor inom ramen för
Agenda 21 och då tillsammans med energisamordnaren
avseende ansökan om stöd till lokala klimatinvesteringar.
BO STA DSA N PA S S N IN G S B ID R A G
Under 2007 inkom 568 ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Utifrån dessa ärenden togs 537 beslut om
bidrag, varav 24 avsåg särskilda boenden. 24 ansökningar avslogs. Kostnaden för bostadsanpassningen var 8,7
Mkr. Under året monterades 29 hissar och 56 automatiska
dörröppnare. Medelkostnaden per ärende var 16 200
kronor år 2007, vilket kan jämföras med 15 500 kronor
år 2006.

utredning tillsammans med Torsås under 2008 och 2009
vilket kommer att ske inom ramen för översiktsplanearbetet. En annan strategisk översiktsplanefråga är hantering
av bebyggelseutvecklingen på Sturkö med anledning av
pågående kapacitetsförbättring av vatten- och avloppsförsörjningen till ön.
Antalet bygglovsärenden bedöms ligga kvar på en
hög nivå som en följd av det intensifierade planarbetet.
Kommunens miljöstrategiska arbete flyttas under 2008
till kommunledningsförvaltningen. Miljöavdelningen inom
samhällsbyggnadsförvaltningen kommer därmed att renodlas för arbete med myndighetsutövning gällande framför
allt miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen och
tobakslagen.
En fortsatt integration av miljö-, plan- och byggfrågor
förefaller naturlig för både översikts- och detaljplanering
men även inom bygglov- och tillsynshantering. Revidering
av kommuntäckande översiktsplan, grönstrukturplan,
vindkraftsutredning samt buller- och VA-utredningar kan
nämnas som exempel.

Ekonomiskt utfall
Avvikelsen mot budgeten blev + 0,7 Mkr för nämndens
egen verksamhet. För bostadsanpassningsbidragen var
avvikelsen – 0,4 Mkr. Bostadsbidragen hanteras utanför
nämndens ramansvar.

Framtiden
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 tagits i anspråk för bebyggelse. Särskilt fokus läggs på förtätning och funktionsomvandling i centrala delar med bostäder, kontor, handel
och service. Helt nya områden kommer också att bli
aktuella för att möta efterfrågan. Vidare fordras nya
etableringslägen för handel och verksamheter. Översiktsplaneringsuppdraget innefattar framtagande av en
grönstrukturplan samt särskilda fördjupningar för området
mellan Karlskrona och Ronneby samt sträckningen av väg
E 22 förbi Jämjö.
Planeringsinsatser kommer att läggas på stadsbyggnadsprojekt i centrala lägen, t ex utveckling och förädling
av centrumkärnan med utgångspunkt från utredningen
”Strategi Karlskrona”. Planeringsinsatser kommer även att
läggas på att förädla Trossös gator, torg och parker i syfte
att öka stadens attraktivitet och skapa nya handelslägen.
Lokalisering av ett nytt stadsbibliotek på Trossö spelar en
viktig roll i detta sammanhang.
En ny stadsdel utvecklas på Pottholmen, bl a inrymmande ett World Trade Center, vilket förutsätter flyttning av
brandstationen till nytt läge. Handelshamnen och Oljehamnen med omgivningar är andra intressanta utvecklingsområden, liksom Rosenholm och Västra Mark.
Ett flertal detaljplaneprojekt väntar i Trummenäsområdet
som har avvaktat den fördjupade översiktsplanen som nu
antagits. Behov av fördjupning för Nättrabyområdet kvarstår då det råder fortsatt stor efterfrågan från exploatörer
och byggare. Denna fördjupning kan med fördel upprättas
i samarbete med Ronneby kommun för att fånga upp mellankommunala intressen.
Kommunen har beviljats statliga bidrag för vindkrafts-
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Miljö- och byggnadsnämden
Resultaträkning Mkr

2007

2006

2005

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

11,3
-30,9
-19,6
19,9
0,3

12,7
-30,2
-17,5
19,8
2,3

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

Antal anställda
Antal årsarbetare

39
38

41
40

35
34

Verksamhetsmått

2007

2006

2005

845
717

862
772

762
670

Antal bygglov
Antal bygganmälningar
Antal ansökningar,
enskilt avlopp

293

Handläggningstid,
antal dagar:
- lovärenden per
delegation (arbetsdagar)
8
- lovärenden, nämndsbeslut
55
- förhandsbesked
behandlade i nämnd
79
- ansökan enskilt avlopp
12,85
- ansökan enskilt avlopp
(komplett ärende)
6,84
Antal bostadsanpassningsbidrag

537
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Miljöredovisning 2007
återfinns i ett separat miljöbokslut för år 2007,
som produceras av samhällsbyggnadsförvaltningen

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E R

TEKNISKA NÄMNDEN

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

Årets händelser
Tekniska nämndens uppdrag att ta fram förslag och konsekvensbeskriva en övergång till en mer konkurrensutsatt
organisation inom nämndens samtliga enheter - för att
minimera omfattningen av verksamhet i egen regi - har
påverkat förvaltningens verksamhetsutveckling under året.
Utredning har redovisats, och beslut har tagits i tekniska
nämnden. Ärendet kommer att behandlas i kommunfullmäktige i februari 2008.
G ATA - O CH PA RK V ER K S A M H ET
Nya gång- och cykelvägar har anlagts under året längs
Gamla Infartsvägen etapp I och II (2,5 Mkr) och längs
Saltsjöbadsvägen (1,0 Mkr).
Toppbeläggningar har utförts för 2,5 Mkr, vilket inkluderar tyst asfalt vid Lindesnäs för 0,8 Mkr.
Isoleringen på två broar längs Infartsleden har bytts ut
till en kostnad av 3,0 Mkr. Nytt räcke har anordnats längs
Ronnebyvägen vid Skönstavik. Långöbron har målats om
och sargen bytts ut.
Ca 1 000 gatubelysningsarmaturer med kvicksilver
har ersatts med högtrycksnatriumarmaturer (1,8 Mkr). 20
nya armaturer har satts upp på landsbygden, och ny juldekoration har satts upp på Norra Kungsgatan.
Handikappanpassning av offentlig miljö har utförts under 2007 för totalt 2,3 Mkr. Även handikappanpassning
av busshållsplatser har utförts. En handikappanpassad
lekplats har anlagts i Fridlevstad och lekplatserna i Jämjö
har upprustats.

Utbytena av alléträd på Drottninggatan har fortgått, varvid
sex st nya lindar har planterats under 2007 till en kostnad
av 0,4 Mkr. År 2010 beräknas samtliga Drottninggatans
träd vara ersatta med nya lindar.
Röjningar i mellanstaden har utförts i samarbete med
lokala BRÅ. Vidare har röjning skett längs med infartsleden. Blomkrukor har arrangerats vid infartsleden och
lökar/vårblommor har planterats vid Blå port. Samtliga
flyttbara bänkar på Trossö har målats blå i enlighet med
stadsmiljöprogrammet.
Planerat underhåll har utförts inom gatuverksamheten
för 6,1 Mkr (varav beläggningsunderhåll 3,7 Mkr) och
inom parkskogar för 0,5 Mkr.
Ett plusjobbarlag med fem årsarbetare har under
två år genomfört planerade underhållsinsatser i form av
målning av bänkar och staket m m, röjning av vägslänter
och trygghetsröjningar samt underhåll av badplatser,
campingplatser och lekplatser, där kommunen endast haft
kostnader för materialet om 0,2-0,3 Mkr.
Driftbidrag till enskilda vägar har utbetalats med 4,0
Mkr samt till enskilda utfartsvägar med 0,3 Mkr.
FASTIG H E TSV E R KSAMH E T
Fastighetsverksamhetens felanmälansfunktion har setts över
och vi har anställt ytterligare en handläggare för felanmälan. Systemet med att hyresgästen får avsevärt större
påverkansmöjlighet på det planerade, invändiga underhållet än tidigare ska fortsätta. Detta har fallit väl ut på de
objekt vi prövat systemet på.
Energieffektiviseringen fortsätter och även detta år
har antalet objekt som vi arbetar med utökats. För övriga
objekt använder vi nyckeltalsjämförelser för att nå vår
målsättning, som innebär att värmeenergin numera inte
ska överstiga 120 kWh/kvm/år för det samlade fastighetsbeståndet. Tidigare målsättning var 150 kWh/kvm/
år. Vi fortsätter att ersätta oljeeldning i vissa fastigheter
med alternativ uppvärmning enligt plan; t ex vid Jämjö
och Holmsjö brandstationer, där man gick över till värmepump. Trossö brandstation och Ostermansgatan 18
anslöts till fjärrvärmenätet.
H AMN V E R KSAMH E T
Den statliga hamnstrategiutredningen har under 2007
pekat ut Karlskrona tillsammans med Karlshamn som ett av
Sveriges tio strategiska hamnlägen.
Den positiva utvecklingen i Verköhamnen fortsätter.
Stena Line satte under året in en tredje färja på linjen
Karlskrona - Gdynia. Sedan föregående år har mängden
gods ökat från 1 120 000 ton till 1 190 000 ton. Antalet
passagerare har ökat från 413 000 år 2006 till 431 000
år 2007. Förlängningen av kaj 3 färdigställdes under året
och hamnen är därmed förberedd för att ta emot det större
tonnage som Stena Line i framtiden avser att sätta in på
linjen. Övriga aktörer har under året svarat för totalt
32 000 ton gods, varav 22 200 ton kabel som utskeppats från ABB. Kryssningsanlöpen ökade från ett till tre i
jämförelse med föregående år.
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Antalet båtplatser för fritidsbåtar ökade under året med 79
st till strax under 1 300 st. Utöver hamnavdelningens egen
uthyrning svarar båtklubbar för uthyrning av båtplatser i
hamnar som självförvaltas. Inventering av privata bryggor har genomförts under året och kommer att pågå även
under 2008.
Ansökan om utvidgning av Verköhamnen har lämnats
in till miljödomstolen. Övergång från automatisk till manuell tändning och släckning av hamnplanens belysning
inom Verkö hamnområde har minskat elförbrukningen
med 45 %. En mottagningsanläggning för svartvatten från
färjorna har anlagts på kajområdet.
VAT T E N - , AV L O P P S - O C H
RENHÅ L L N I NG S V ER K S A M H ET
Planeringen för den framtida vattenförsörjningen har fortsatt. Fullskaleförsöken i Hillerslätt har avslutats med mycket
bra resultat. Kapaciteten var större än beräknat och uppehållstiden vid maxbelastning var nästan 3 veckor.
I Vång renoveras infiltrationsdammarna med ny filtersand. Här ställer det stora järninnehållet i vattnet till vissa
driftproblem för fullskaleförsöket. Detta är inget bekymmer
i det kommande framtida ordinarie driftläget då behandlat
vatten med låg järnhalt från Lyckeby infiltreras i åsen.
Affärsverkens fjärrvärmeutbyggnad har återupptagits.
Det har skapat möjlighet för att samtidigt lägga nya VAledningar och därmed sanera stora delar av näten inom
Björkholmen, Hästö, Rådhusgatan och Kyrkogatan.
Den stora underhållssatsningen på Karlskrona vattenverk
fortsätter och 2007 har denna omfattat 24,6 Mkr.
Övriga satsningar:
• Nytt vattenverk i Saleboda vattenverk (påbörjat)
• Nytt fluoridfilter i Fågelmara vattenverk
• Nytt utjämningsmagasin i Söremåla reningsverk
• Ny slamavvattningsbyggnad på Karlskrona vattenverk
• Ny vattenledning mellan Jämjö och Fågelmara
• Privata saneringar på Fäjö och Hasslö, i Nättraby m m
PRO J E K TE R I N G S V ER K S A M H ET
Bostadsförsörjningsprojektet genererade även under 2007
en ökad aktivitet i fråga om teknik- och ekonomifrågor vid
framtagande av detaljplaner. Parkeringsinventering och
parkeringsutredning för Trossö har påbörjats.
Större projekt som genomfördes under året:
Projekt som genomförts med egen projektledning och i
egen regi:
• Utbyggnad av Bastasjö etapp 1 (område för 50 villor)
Projekt som genomförts som externt projekteringsuppdrag:
• Bastasjö etapp 2, bostadsområde för 50 villor
• Gång- och cykelväg, Fisktorget – Saltö – Dragsö
• Norra Ringö, bostadsområde för 35 villor
• Aspö Mad, bostadsområde för 25 villor
Projekt som upphandlats med egen byggledning:
• Påbörjad ombyggnad av Klaipedaplatsen inom ramen
för stadsmiljöprogrammet
• Gång- och cykelväg utmed Gamla Infartsvägen
• Gång- och cykelväg, Trantorp – Nättraby
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Ö V R IGT
Mark- och exploateringsavdelningen har medverkat i framtagandet av nya bostadsområden inom kommunen. När
det berört enskilda markägare har erforderliga exploateringsavtal upprättats. Vidare har avdelningen arbetat med
etablering och utveckling av olika verksamheter i kommunen.
Sammanlagt 736 ton kalk har spritts under årets sjöoch våtmarkskalkning. Det bedöms att miljön långsamt
återhämtar sig från försurningen.

Ekonomiskt utfall
Budgeten för 2007 medgav ett negativt resultat om 1,8
Mkr. Det verkliga resultatet blev + 0,8 Mkr, alltså en förbättring mot budget med + 2,6 Mkr.

Framtiden
Det nya hyressystemet har gett möjlighet att satsa mer
på fastighetsunderhåll och möjlighet till betydligt bättre
uppföljning. Framtagandet av objektsstyrda skötselplaner
kommer att innebära en höjd kvalité per objekt.
Energieffektiviseringen kommer att fortgå och utvecklas
och likaså satsningen på att minska konsumtionen av eldningsolja och el. Samlokalisering av flera avdelningar till
Oskarsvärnsanläggningen kommer att förbättra möjligheten att samordna ledningen för drift och underhåll.
Inom hamnverksamheten förväntas en ökning av såväl
gods- som passagerartrafik på Verkö under 2008. Provtransport kommer att genomföras på Verkö industrispår
med sikte på att få igång godstransport på järnväg till
hamnen.
Målsättningen är att ytterligare 100 fritidsbåtplatser
ska tillkomma. Kantskoning av Nättrabyån kommer att
utföras.
Gata/parkverksamheten kommer under 2008 att ta
in depåerna från Lyckeby, mellanstaden och Trossö till
Oskarsvärn. Detta ger en ökad flexibilitet vid användandet
av maskiner och personal samt möjliggör att tomma lokaler på Oskarsvärn används och externt förhyrda lokaler
lämnas.
Långöbron förses med ny beläggning och ny belysning
under 2008. Ett nytt blomsterprogram har tagits fram inför
säsongen 2008.
Om- och tillbyggnaden av Karlskrona vattenverk fortsätter som planerat. Under 2008 färdigställs etappen med
ny microsil, ny kemikaliehantering och övergång från kalk
till krita. Ny råvattenledning med mätarbrunn anläggs så
att råvattenpumpstationen i Kronokvarnen kan slopas. Under hösten 2008 startar nybyggnaden av renvattenpumpstation med UV-utrustning, nytt ställverk och ny luthantering
samt kloreringsutrustning att använda vid behov. Byggtid
ca ett år.
En ny överföringsledning för avlopp ska byggas mellan Sturkö och Verkö. Nya VA-ledningar ska anläggas
mellan Mölletorp och Lyckeåborg och mellan Fågelmara
och Kristianopel. Ny råvattenledning kommer att anläggas
mellan gamla och nya vattenverket i Jämjö. Vid dess färdigställande sommaren 2008 stängs och rivs vattenverket i
Ramdala.

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E R

Överföringsledningarna mellan Johannishus och Lyckeby
är färdigprojekterade. Fullskaleförsöken i Vång pågår
och beräknas vara färdiga till sommaren. Därefter skickas
ansökan till Miljödomstolen som torde behöva ca ett år
för sin behandling. Överklagas inte beslutet kan Johannishusåsen med överföringsledningar vara klara under 2011.

De viktigaste frågorna inom renhållningsverksamheten
är att jobba mer med informationen och att utöka antalet
återvinningsstationer på Trossö. Latrinverksamheten minskar och målet är att fasa ut denna verksamhet helt under
2009.

Tekniska nämnden
Resultaträkning Mkr

2007

2006

2005

631,9
-724,5
-92,6
93,4
0,8

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

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

115,0

116,6

77,0

Antal anställda
Antal årsarbetare

289
283

319
312

287
279

Verksamhetsmått

2007

2006

2005

482
337
145
10

461
322
139
6

480
347
133
6

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat
Investeringsutfall

Fastighetsförvaltning
Total lokalyta (1000 kvm)
- därav kommunägda
- därav förhyrda
Outhyrda lokaler
Andel outhyrda i % av
total lokalyta
Bokfört värde (Mkr)
Planerat underhåll (tkr)
Planerat underhåll i förhållande
till totalt underhåll i %
Anläggningar som försörjs
med olja
Oljeförbrukning (kbm)
Total kostnad, egna lokaler
(kr/kbm)
Total kostnad, inhyrda
lokaler (kr/kbm)
Gator och vägar
Drift och underhåll
(kr per inv), exkl enskilda
vägar och belysning
Bruttokostnad (kr/kvm)
- varav underhållsbeläggning
- varav vinterväghållning
- varav barmarksrenhållning
- varav övrigt underhåll
Gatubelysning (kr/ljuspunkt)
Intäkter parkeringshus (tkr)
Park/natur
Parkmark, drift och
underhåll (kr/inv)
Lekplatser, drift och
underhåll (kr/inv)

2
1
1,2
880
861
854
20 672 15 900 12 400
55

55

40

35
873

1 177

1 266

612

661

1 096

1 070

2007

2006

2005

297
10,22
2,64
3,40
1,72
2,46
639
1 332

363
12,55
3,83
5,18
1,46
2,08
614
1 319

301

596
1 510

2007

2006

2005

161

163

167

21

23

26

Hamn
Fritidsbåtsplatser,
kommunal förv
D:o, självförvaltning
D:o, båtklubbsarrende
Vatten och avlopp
Kostnader i kronor per
kbm inkl moms
för hushåll med förbrukn
200 kbm/år
Konsumtionsavgifter i tkr
Anläggningsavgifter i tkr
Debiterad vattenmängd
(tusental kbm)
Producerat vatten (tusental kbm)
Renat avloppsvatten
(tusental kbm)
VA-abonnemang fördelade på:
- vatten och avlopp
- vatten
- avlopp
Renhållning
Abonnemangsfördelning:
- villor, osorterat
- villor, sorterat
- villor, hemkompost
- fritidshus, osorterat
- fritidshus, sorterat
- fritidshus, hemkompost
- flerfamilj, osorterat
- flerfamilj, brännbart
- flerfamilj, komposterbart
Slamtömning:
- septitank < 4 kbm
- septitank < 7 kbm
- sluten tank < 4 kbm
- sluten tank < 5 kbm
- sluten tank < 6 kbm
- sluten tank < 7 kbm
- sluten tank < 10 kbm
Slam
Spolbrunnar
Latrintömning:
- åretrunttömning
- sommartömning

2007

2006

2005

1 294
895
188

1 215

1 171

2007

2006

2005

38,75
37,50 36,25
117 382 113 931 110 323
9 839
4 820 2 671
3 784
5 228

3 739
5 370

3 789
5 132

8 895

7 800

6 255

2007

2006

2005

584
8 404
5 072
318
1 329
627
595
1 506
1 192

673
8 206
5 075
326
1 310
607
686
1 350
1 068

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

5 178
43
215
7
43
6
4
428
127

4 698
22
191
5
30
5
3
1 193
42

3 445
9
160
5
15
5
1

13
256

21
354

31
417

11 029
382
269
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KOMMUNALA BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND

AB Karlskrona Moderbolag

Affärsverken Karlskrona AB

Ä N DA MÅ L

ÄN D AMÅL

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

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 m fl 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.

A B K A R L SK R O N A M OD ERB OL A G
		

Mkr

2007 2006 2005 2004

Omsättning
Resultat efter
finansnetto
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

1,6

1,6

-17,7
50
213
427

-15,8
55
231
420

1,9

1,8

-14,7 -14,7
61
64
255 271
419 424

AB Karlskronahem
Ä N DA MÅ L
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.
VIK TI G A HÄ N D EL S ER
Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 3,6 Mkr
för år 2007 vilket är i överensstämmelse med prognosen.
Bolaget erhåller koncernbidrag med 3,6 Mkr vilket motsvarar en återföring av del av koncernbidrag som lämnades år 2006.
Under året har uthyrningsgraden ökat. Med bl a en
tydlig marknadsföringsplan har bolaget fått en god profilering. Antalet outhyrda lägenheter vid årsskiftet uppgick till
31 st och antalet spärrade lägenheter till 51 st.
Planerat underhåll uppgick till 36 Mkr, varav 17 Mkr
var budgeterat. Det innebär att extra insatser har gjorts
med 19 Mkr totalt.
Redovisat finansnetto överensstämmer med prognostiserat finansnetto.
Totalt har 28 Mkr nedlagts i investeringar under året,
varav den största är ombyggnaden av Elineberg (16 Mkr).
Bolaget har amorterat 44 Mkr på sin låneskuld under
året.
A B K A R L SK R O N A H EM

Mkr

2007 2006 2005 2004

Omsättning
Resultat efter
finansnetto
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning
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290
-3,6
18
312
1 828 1

286

291

280

4,4
18
316
871 2

5,9
16
319
066 2

5,9
16
318
053

V IKTIG A H ÄN D E LSE R
Koncernen Affärsverken omsatte under året 519 Mkr,
vilket är en ökning med 5 % jämfört med 2006. Koncernens resultat före dispositioner blev 44 Mkr jämfört med
budgeterat 41 Mkr.
Moderbolagets, Affärsverken Karlskrona AB, verksamhet under året per verksamhetsgren:
Elnät
Huvudinriktning på arbetet har varit omläggning av 20 kV
kabelslingor till och på Hästö. Byte av mätare inför 200906-30 har varit en annan prioriterad arbetsuppgift.
Värme
Planeringen för att bygga ett kraftvärmeverk har startat efter att inriktningsbeslut fattats. Begäran om igångsättningstillstånd beräknas kunna göras under 2008. I Rödeby
har produktionsanläggningen utökats med pelletspanna.
Ett nytt beräkningssystem har tagits i bruk och vi kan nu
beräkna vårt nät i egen regi.
Renhållning
Omläggning av turordningen för tömning görs kontinuerligt för att hitta det mest effektiva sättet att hämta hushållsavfall i olika fraktioner hos kunderna. Behovet av sortering
ökar. Beslutet att inte använda utsorterat brännbart avfall i
den nya kraftvärmepannan har inneburit att transporterna
med brännbart avfall har ökat väsentligt.
Båttrafik
Resandeantalet har sjunkit väsentligt när det gäller
resande med ordinarie turer medan beställningstrafiken
uppvisar en stadig trend. Beslut har under året tagits för
ombyggnad av Wittus vilket kommer att medge ökat antal
passagerare.
Stadsnät
Tillströmningen av nya kunder har ökat under året.
Utbyggnad till nya bostadsområden har varit positiv, och
bolagets infrastruktur är nu den enda som förläggs i bostadsområden, vilket innebär ökad anslutningsgrad.
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A FFÄ R SV E R K E N K A RL S K R ON A A B

KAR LSKR O N A STUV E R I AB

Mkr

Mkr

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

2007 2006 2005 2004
341

332

300

298

34
28
28
24
838

38
27
27
24
776

28
25
25
24
733

29
22
22
29
734

8,4

6,4

6,5

0
70
2,4
4,1

0,5
68
2,4
4,2

0,5
72
2,3
3,9

0,5
67
1,8
3,6

ÄN D AMÅL

Ä N DA MÅ L
Bolaget ska bedriva handel med energi. Bolagets syfte är
att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god elförsörjning. Bolaget ägs till 100 %
av Affärsverken Karlskrona AB.
VIK TI G A HÄ N D EL S ER
Kundantalet har ökat och flera stora kontrakt har tecknats.
Marknaden i Kristianstad utvecklas mycket positivt.
A FFÄ R SV E R K E N EN ER G I A B

Omsättning
Resultat efter
finansnetto
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

8,6

Kruthusen Företagsfastigheter AB

Affärsverken Energi AB

Mkr

Omsättning
Resultat efter
finansnetto
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

2007 2006 2005 2004

2007 2006 2005 2004
206

191

137

125

10
6
4,8
85

12
7
4,8
65

9
9
4,8
52

15
10
4,8
46

Karlskrona Stuveri AB
Ä N DA MÅ L
Bolaget har till uppgift att utföra lossnings- och lastningsarbeten.
Karlskrona Stuveri AB ägs till 100 % av AB Karlskrona
Moderbolag.
VIK TI G A HÄ N D EL S ER
Bolagets omsättning uppgick år 2007 till 8,6 Mkr (8,4
Mkr). Bolaget redovisar ett nollresultat (0,5 Mkr).
Den ekonomiska basen för Stuveribolaget är verksamhet i anslutning till färjetrafiken. Den utgör ca 90 % av
hela verksamheten. Avtal med Stena Line om stuveritjänster
under 2008 och 2009 har tecknats.
Under året har samarbete inletts med Karlshamns Hamn
AB med bl a inlåning av personal i samband med säkring
av gods på fartyg.

Bolagets syfte är att med beaktande av kommunalrättsliga
regler förmedla markupplåtelse och flexibel lokalupplåtelse till företag och därigenom skapa etablerings- och
utvecklingsmöjligheter för nya samt befintliga företag och
organisationer inom kommunen.
Kruthusen Företagsfastigheter AB ägs till 100 % av AB
Karlskrona Moderbolag.
V IKTIG A H ÄN D E LSE R
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till
+ 4,2 Mkr jämfört med budgeten på + 4,1 Mkr.
Allmänt har efterfrågan på såväl kontorslokaler som
industrilokaler varit stabilt hög. Vakansgraden är ca 5 %
för bolaget som helhet. Investeringar har under året gjorts
med 4,6 Mkr.
Under hösten 2007 har planeringsarbetet inför utbyggnaden av högskolelokalerna påbörjats.
KR UTH USE N FÖ R E TAG SFASTIGH E TE R AB

Mkr
Omsättning
Resultat efter
finansnetto
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

2007 2006 2005 2004
55

52

52

51

4,2
10
37
365

3,4
10
37
368

3,1
10
37
370

4,9
10
37
369

AB Arena Rosenholm
Karlskrona
ÄN D AMÅL
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.
Bolaget ägs till 100 % av AB Karlskrona Moderbolag.
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VIK TI G A HÄ N D EL S ER
Bolaget omsatte under året 4,3 Mkr.
Bolaget har under verksamhetsåret arrangerat både
idrotts- och musikevenemang. Evenemangen har riktats
till olika målgrupper, t ex ungdomar som deltog i Baltic
Sports Camp. De övriga evenemangen har lockat en blandad publik. Bolaget har under 2007 för första gången
arrangerat lövmarknaden och Sailfesten.
A B A R E N A R O S EN H OL M K A R L S K RON A

Mkr

2007 2006 2005 2004

Omsättning
Resultat efter
finansnetto
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

4,3

3,1

-0,4
35
0,6
1,6

0
100
0,6
0,6

Fastighetsbolaget Gullberna KB
Ä N DA MÅ L
Bolaget är vilande.
FA STI G HE TSB OL A G ET G U L L B ERN A K B

Mkr

2007 2006 2005 2004

Omsättning
Resultat efter
finansnetto
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

0

3,2

12,3

11,2

0,4
100
13
13

-1,6
99
13
13

0,3
4
1,8
51

-1,2
3
1,5
59

Karlskrona Fryshus AB

Förbundet omsätter 68 Mkr och resultatet för år 2007 är
ett nollresultat.
Om- och tillbyggnad av brandstationen i Holmsjö har
genomförts under året. Samarbetet med Räddningsverket
kring statens regionala oljeskyddsförråd har fortsatt.
R ÄD D N IN GSTJÄN STE N Ö STR A BLE KIN GE

Mkr

Ä N DA MÅ L
Bolaget är vilande. Karlskrona Fryshus ägs till 99,98 % av
Karlskrona kommun.

Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Ö Blekinge
Ä N DA MÅ L
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.

Årsredovisning 2007
Karlskrona kommun

V IKTIG A H ÄN D E LSE R

53

Omsättning
Resultat efter
finansnetto
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

2007 2006 2005 2004
58

58

63

62

0
0
0,9
42

0,9
2
0,9
39

-0,4
0
0
38

0,3
1
0,4
36

Vårdförbundet Blekinge
ÄN D AMÅL
Vårdförbundet är ett kommunalförbund med Blekinges
kommuner som medlemmar. VfB:s huvuduppgift är att i första hand svara för medlemskommunernas behov av vårdoch behandlingsinsatser för barn, familjer och ungdomar
samt vuxna missbrukare. VfB är också huvudman för två
gruppboenden för vuxna inom autism.
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Personalberättelse
Personalpolitik
Personalpolitisk offensiv nedbrutet i målen friska medarbetare och attraktiv arbetsgivare har varit personalenhetens
uppdrag från den politiska ledningen under det gångna
året. Utifrån målet friska medarbetare har vi vidtagit ett
antal åtgärder både i förebyggande och rehabiliterande
syfte (se vidare under punkt 3 Hälsa). Framför allt vill jag
lyfta fram projektsuccén Möjligheternas Hus där kommunfullmäktige 2007-06-20 tog beslut om att projektet skulle
bli permanent. Möjligheternas Hus ingår nu i Kommunhälsans verksamhet. Under 2007 ser vi en fortsatt nedgång
av antalet sjukdagar totalt sett. Dock ökar sjukfrånvaron
något bland män och vi ser också en liten ökning på
sjukfrånvaron < 60 dagar. Den totala sjukfrånvaron är
7,66 %, vilket kan jämföras med 8,08 % år 2006.
Utifrån målet attraktiv arbetsgivare startade hösten
2004 ett arbete med att formulera ett nytt personalprogram för Karlskrona kommun. Tydliga värderingar och
grupputveckling var ledstjärnan i det arbetet. Samtliga
chefer har utbildats till handledare och via bl a arbetsplatsträffar har det funnits möjlighet för alla medarbetare att
delta i programmet. Vi har via vår medarbetarenkät, som
genomförs vartannat år, kunnat konstatera att ca 60 %
av våra medarbetare känner till personalprogrammet och
drygt 40 % har arbetat med det i någon form. Det är
siffror som vi inte är nöjda med och som vi vill förbättra
genom att genomföra ett andra åk med personalprogrammet under februari 2008 där samtliga chefer och medarbetare är inbjudna att delta.

Kompetens och bemanning
KO M P E T E N S C E N T R U M
Under år 2007 har Kompetenscenter genomfört verksamhet genom katalogutbud, uppdragsverksamhet och
förvaltningsinterna arrangemang som mötesplats i kompetens- och verksamhetsfrågor. Jämfört med föregående
verksamhetsår har framför allt uppdragsverksamheten ökat
i antal arrangemang från 101 till 160. Verksamheten har
varit mycket omfattande genom att ca 16 000 deltagare
varit närvarande i de olika arrangemangen, vilket i det
närmaste tangerar 2006 års siffra.
Deltagarna i verksamheten har fördelat sig inom följande områden:
Utbildning i allmänt utbud/kurskatalog
ca 30 %  
Mötesplats förvaltningsinterna		
ca 45 %
Förvaltningsuppdrag
		
ca 25 %
LEDA R SK A P
Under 2007 har 63 utvecklingsinsatser inom ledarskapsområdet genomförts, fördelade på 69 kalenderdagar i eneller flerdagarsarrangemang som i huvudsak ägt rum vid
Kompetenscenter, Gullberna Park. Fyra planerade insatser
fick ställas in på grund av inköpsstoppet i slutet av 2007.
Två grupper grundutbildning för första linjens chefer
har genomförts med 36 deltagare samt en grupp ledarskola med 26 deltagare.

R E KRY TE R IN G
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 10 årsperiod 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
återbesättas med rätta kompetenser.
Äldreförvaltningen arbetar kontinuerligt 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.
ANSTÄLLNINGSSTOPP
I februari 2007 tog kommunstyrelsen beslut om anställningsstopp för år 2007. Syftet var att begränsa antalet
nya medarbetare med anledning av kommande förändringar i den kommunala verksamheten. Stoppet har huvudsakligen berört externa tillsättningar och kombinerats med
ett antal undantagna tjänster.
För icke undantagna tjänster (ca 800 av totalt 5 500)
har funnits möjlighet att söka dispens. Dispensansökningar
har beviljats av förvaltningschef vid återbesättande av
tjänst med intern personal. Återbesättande av tjänst med
extern personal har beviljats av förvaltningschef i samråd
med personalchef.
Totalt inom Karlskrona kommun har 16 tjänster hållits
vakanta på grund av anställningsstoppet 2007 (flertalet
på tekniska förvaltningen). 128 dispenser har sökts och
blivit beviljade av förvaltningschef varav 60 för extern
tillsättning. Totalt har antalet anställda minskat med ca 50
personer under 2007.

Hälsa
FR ISKVÅR D
De friskvårdsaktiviteter som funnits att tillgå för samtliga
anställda i Karlskrona kommun under 2007 har, som tidigare år, varit simning en gång i veckan i någon av kommunens simhallar samt möjlighet att delta i två gympapass
per vecka.
Som ett led i vårt hälsoarbete har samtliga anställda
erbjudits möjlighet att medverka i Jobbing, en hälsokampanj för Sveriges arbetsplatser i samarbete med Korpen.
Jobbing är ett friskvårdskoncept framtaget för att stimulera
och motivera till motion och bättre hälsa på Sveriges
arbetsplatser. Konceptet utgår ifrån att varje människa behöver minst 30 minuters motion om dagen för att förbättra
och underhålla sitt välmående.
ME D AR BE TAR E N KÄT
Vartannat år genomför vi en medarbetarenkät. I 2007
års enkät kan vi se att samtliga områden - Arbetssituation,
Arbetsledning, Organisation, Arbetsbelastning samt Hälsa
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och välbefinnande - har förbättrats i förhållande till föregående mätperiod. Samtliga områden, utom ett, uppvisar
ett medelvärde över 3 på en 4-gradig skala. Området Arbetsbelastning har ett värde under 3, vilket var detsamma
år 2005. Trygghet och trivsel ligger kvar på exakt samma
värde som år 2005, nämligen 3,2.
Vi kan också konstatera att svarsfrekvensen har ökat
jämfört med föregående mättillfälle, från 65 % till 67 %.
FR I SK VÅ R DSTI M M EN
Nyttjandet av friskvårdstimmen varierar mellan förvaltningarna och även mellan arbetsplatserna, detta beroende
på vilken verksamhet som bedrivs. 37 % av de svarande
på medarbetarenkäten säger att de nyttjar möjligheten till
att använda friskvårdstimmen. Ca 79 % av de svarande
utövar regelbundet varje vecka någon fysisk aktivitet.
HÄ L SO I NSP I R AT ÖR ER
Under hösten 2007 erbjöds ca 30 anställda utbildning
till hälsoinspiratör. Hälsoinspiratörerna är medarbetare
som har ett intresse för hälsofrågor och som har arbetskamraternas förtroende att utveckla dessa frågor på
arbetsplatsen. Hälsoinspiratörerna ska verka för att sprida
information om hälsa och friskvård bland sina arbetskamrater. Genom ett hälsofrämjande förhållningssätt ska de
skapa trivsel och ett gott arbetsklimat, vilket leder till friska
arbetsplatser och goda arbetsresultat. Hälsoinspiratörerna
ska ses som en resurs i det förebyggande hälsoarbetet. De
träffas 1-2 gånger per halvår för inspiration i det fortsatta
arbetet. Hälsoinspiratörsutbildningar kommer även att ges
under hösten 2008.
REHA B I L I TE R I N G OC H M ÖJ L IG H ET ERN A S H US
Arbetet med att komma till rätta med sjuktalen har fortsatt
på förvaltningarna under året som gick och ett minskat
antal sjukdagar uppvisas i årsbokslutet.
Möjligheternas hus, ett rehabiliteringsprojekt som kommunen tillsammans med landstinget startade 2005, ingår
från och med november 2007 i ordinarie rehabiliteringsverksamhet, efter beslut i kommunfullmäktige. Projektledaren och hälsoutvecklaren ingår nu i kommunhälsans
personal.
Föreläsare/informatörer i Möjligheternas hus är
personal från kommunhälsan och från socialförvaltningens
alkohol- och drogsektion och ekonomisektion samt fackliga
företrädare. Dessutom finns en beteendeterapeut som arbetar med reflektionssamtal och en sjukgymnast med basal
kroppskännedom. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utgör två andra viktiga informatörer och samarbetspartners.
Gruppverksamhet är dominerande och deltagarna är
anställda/sjukskrivna i kommunen. Sedan rehabiliteringsprojektet startade i februari 2006 och fram till och med
2007 har 168 deltagare initierats till projektet. Deltagarna har planerade aktiviteter om ca 10 tim/vecka i
tolv veckor, vilket berättigar till rehabiliteringsersättning.
Därefter fortsätter rehabiliteringen med olika alternativ som
t ex arbetsträning, arbete, omplaceringsutredning eller
försäkringskassans bedömning av rätten till sjukersättning.
De flesta av deltagarna har till stor del förändrat sin
sjukskrivningssituation. Av dem som avslutat programmet har 21 återgått till ordinarie arbete, 18 har fått nytt
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arbete, 17 personer är i arbetsträning, 8 är aktuella för
omplacering, 5 har av Försäkringskassan remitterats till Arbetsförmedlingen, och 16 personer är aktuella för annan
insats. 8 personer är aktuella för bedömning av sjukersättning av Försäkringskassan. Sammantaget innebär det en
förändring för 93 personer. 13 anställda har fått förebyggande åtgärder för att undvika sjukskrivning. Ett 20-tal
personer har avböjt deltagande i projektet. De har i stället
börjat arbeta eller fått beslut om sjukersättning, operation
etc. 18 har inte förändrat sin situation.
KO MMUN H ÄLSAN
Kommunhälsan finns sedan 2006 i lokaler på Telenor
Arena Karlskrona.
Under året har ett antal utbildningsinsatser inom
arbetsmiljöområdet hållits via Karlskrona kompetenscenter
eller i egen regi, bl a grundläggande arbetsmiljöutbildning, rehabiliteringsmetodik, hjärt- och lungräddning,
första hjälpen med krishantering, hot och våld på jobbet,
qi-gong i rehabiliterande syfte, stresshantering, ergonomiutbildning, rökavvänjning samt ryggvänlig arbetsteknik i
barnomsorgen. 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. 224 hälsoprofiler
är genomförda.
Kommunhälsan har medverkat i möten när anställda
varit sjukskrivna 21 dagar eller mer. Då har arbetsledaren, tillsammans med den anställde och representant från
kommunhälsan, träffats för att diskutera den aktuella situationen. Det har även varit möjligt att skriva rehabiliteringsutredning under dessa möten.
Kommunhälsans personal har även medverkat i Projekt
Möjligheternas hus med föreläsningar och aktiviteter.
Via Karlskrona kompetenscenter, har olika ”Prova-påaktiviteter" erbjudits, bl a stavgång, yoga och qi-gong.

Löner och avtal
N YA AV TAL
De centrala parterna, Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) och samtliga personalorganisationer, har avtal som
är gällande fr o m 2007-04-01. Avtalen gäller fram till
den 31 mars 2010 för flera personalorganisationer. Vissa
ersättningar som ob-, jour- och beredskapsersättningar har
med anledning av de nya avtalen räknats upp med ca
11 % från och med 2007-01-01.
Sedvanlig lönerevision har genomförts per den 1 april
2007.

Anställda i Karlskrona kommun
Diagrammen på denna och följande sidor visar nyckeltal för
• antalet anställda
• antalet årsarbetare
• timanställda (arbetad tid i årsarbetare)
• 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
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Det totala antalet anställda i kommunen har minskat något.
Minskningen återfinns hos flera förvaltningar. Minskningen
beror på att färre vikarier anlitats, antalet projektanställningar och plusjobbare minskat samt att ca 16 tjänster
hållits vakanta på grund av anställningsstoppet.

Sysselsättningsgraden fortsätter att öka enligt de intentioner som kommunen har, men ökningen har planat ut.

Antal
Antal antällda
anställda

2005

2006

5768

5719

2007

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
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96,42
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6000

Även antalet årsarbetare har minskat. Minskningen följer i
stort
sett minskningen av antalet anställda.
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3901
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Mertiden har ökat marginellt i kommunen som helhet.
Ökningen beror främst på särskilda händelser.
Övertid och fyllnadstid
Timmar
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I underlaget ingår samtliga anställda som omfattas av
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Antalet timanställda har ökat något jämfört med föregående år. Behovet har ökat i samband med kortare sjukskrivningar samt för tillfälliga uppgifter i verksamheten som
lösts med hjälp av timanställningar.
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Antal dagar
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Antal dagar

35,48
39,78

40
30

29,22
26,57

35
25
30
20
25
15
20
10

33,79

35,48

25,85

33,79

29,22

20,36
16,53

16,54

16,53

16,54

26,57

Mkr

25,85

20,36

5
0

0-29 år

30-49 år

50-67 år

0-29 år

30-49 år

50-67 år

Sjukdagar per anställd och frånvarointervall
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Antal dagar
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5

2005

2006
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23,34

Antal dagar

20,15

18,76

23,34

20,15

20
15

15
10

18,76

8,65

8,48

8,65

8,48

5
0

0

8,95

0-60 dagar

60- dagar

0-60 dagar

60- dagar
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2007

Total sjukfrånvaro över 60 dagar, timmar		
Total sjukfrånvaro, i timmar		
Total sjukfrånvaro över 60 dagar
i % av total sjukfrånvaro
(63,55)

490 895
805 738
60,92

Kvinnor
Total sjukfrånvaro, i timmar		
686 698
Total ordinarie arbetstid, timmar		 8 066 714
Total sjukfrånvaro, i procent
(9,06)
8,51
Män
Total sjukfrånvaro, i timmar		
119 040
Total ordinarie arbetstid, timmar		 2 458 868
Total sjukfrånvaro, i procent
(5,06)
4,84

8,95

Under 2007 har vi sett en fortsatt nedgång av antalet
sjukdagar, sett till totalen. Kvinnornas sjukfrånvaro följer
denna tendens medan männens sjukfrånvaro ökar något.
Sjukfrånvaron sjunker även, sett till indelning i åldersgrupper. Åldersintervallet 0-29 år är dock oförändrat.
Korttidsfrånvaron har ökat något. I denna frånvaro
ingår årligen återkommande influensaperioder. Långtidsfrånvaron fortsätter att minska på i stort sett alla förvaltningar.
Som ovan nämnts, har männens sjukfrånvaro ökat
något. I den obligatoriska redovisningen som följer i
nästa spalt anges dock sjukfrånvaron för män ha minskat.
Skillnaden beror på att i ovanstående redovisning anges
frånvaron i dagar medan sjukfrånvaron i den obligatoriska redovisningen ser till antalet faktiska timmar.
(Om exempelvis två deltidsanställda, som vardera arbetar
4 tim/dag är sjuka en arbetsdag var, blir detta två
sjukdagar i ovanstående redovisning. I den obligatoriska
redovisningen redovisas däremot detta som totalt 8 timmar
= 1 sjukdag)
Dessutom ingår enbart månadsanställda i vår ordinarie
redovisning, under det att den obligatoriska redovisningen
även omfattar alla timanställda.
En skillnad i redovisningarna återfinns också i åldersintervallet upp till 29 år.
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(2006)

Total sjukfrånvaro, i timmar		
805 738
Total ordinarie arbetstid, timmar		 10 525 582
Total sjukfrånvaro, i procent
(8,08)
7,66

15
5
10
0

Sammanställning
av sjukfrånvaro

Under 29 år
Total sjukfrånvaro, i timmar		
67 277
Total ordinarie arbetstid, timmar		 1 070 321
Total sjukfrånvaro, i procent
(6,14)
6,29
30-49 år
Total sjukfrånvaro, i timmar		
350 518
Total ordinarie arbetstid, timmar		 5 059 237
Total sjukfrånvaro, i procent
(7,51)
6,93
Över 50 år
Total sjukfrånvaro, i timmar		
387 944
Total ordinarie arbetstid, timmar		 4 396 024
Total sjukfrånvaro, i procent
(9,24)
8,82

R E V I S I O N S B E R ÄT T E L S E

Revisionsberättelse
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den
verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och
genom utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i
kommunens företag.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern
kontroll samt återredovisning till fullmäktige.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning.
Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Karlskrona kommun har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

BILAG O R
Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse
De sakkunnigas (Ernst & Young) rapporter i olika
granskningsinsatser
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna och
revisionsberättelser i:
• AB Karlskrona Moderbolag
• AB Karlskronahem
• AB Kruthusen Företagsfastigheter
• Karlskrona Stuveri AB
• Affärsverken Karlskrona AB
• Affärsverken Energi AB
• Sydost Energi AB
• Karlskrona Fryshus AB
• AB Arena Rosenholm Karlskrona
• Fastighetsbolaget Gullberna KB

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som
fullmäktige uppställt.
Vi tillstyrker:
att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, nämnder
och beredningar ansvarsfrihet.
att kommunens årsredovisning för 2007 fastställs.
Som underlag för vår bedömning åberopar vi bifogade
redogörelse och rapporter.
Karlskrona den 8 april 2008
Mats Nilsson
Ordförande

Sven-Otto Ullnér
Vice ordförande

Lars Eriksson

Karl-Gustav Johansson

Lars-Erik Johansson

Annacarin Leufstedt

Bo Löfgren

Holger Olsson

Birger Wernersson
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