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2013. Ombyggnaden av E22:an mellan Lösen och
Jämjö har också kommit ett steg längre genom den
förstudie som påbörjades under året.
Som ekokommun är hållbar utveckling något som
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Det gäller vid såväl inköp av livsmedel som när vi ska
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bygga nya lokaler, leasa bilar eller värma våra fastig-
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heter. Beslutet att bygga ett kraftvärmeverk i Bubbetorp
innebär att vi kan bygga ut fjärrvärmen och kraftigt
minska vårt oljeberoende. Det är den enskilt största

samheten sker på kvällar och helger. Arenan har också

miljösatsningen någonsin i Karlskrona. Vi har också

nyttjats för en rad större idrotts- och musikevenemang.

fått mer än nio miljoner kronor från Naturvårdsverkets

För andra gången fick vi ta på oss värdskapet för en

klimatinvesteringsprogram för satsningar på effektivare

av Melodifestivalens deltävlingar. Det blev en vecka

energianvändning. Större delen av pengarna kommer

fylld av fest och schlagers som gav Karlskrona mycket

att användas till energisnålare gatubelysning och till att

uppmärksamhet i hela landet.

bygga ut fjärrvärmen.
Verksamheten på Telenor Arena Karlskrona har

En annan fråga som inte bara engagerade
Karlskronabor var hotet mot Marinens Musikkår. Det

fortsatt att öka. Under dagtid är det kommunens skolor

folkliga stödet och kommunens starka engagemang för

som fyller hallarna medan den mesta föreningsverk-

musikkåren resulterade i att den är kvar i Karlskrona.
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Attraktiva livsmiljön
Ett långsiktigt arbete med att förändra vår stadsmiljö
har inletts efter förslag från den internationellt kände
arkitekten Jan Gehl. Det första steget är omvandlingen
av Stortorget där målet är att ge människorna
mer plats. Den solbelysta trottoaren som i folkmun
kallas ”Solgatan” har redan fått fler bänkar och
grönskande urnor.
Hoglands park kommer också att genomgå en
förändring för att bli en verklig mötesplats för både
Karlskronabor och besökare. Landskapsarkitekten
Ulf Nordfjell har i sitt förslag lyft fram det unika med
parken samtidigt som han vill släppa in luft och ljus.
Nya bostadsområden planeras och är på väg att
ta form vid bland annat Blå Port, Västra Gärde och
på Ringö. I Bastasjö finns omkring 110 villatomter
helt nära friluftsområdet och med nybyggd förskola.
Hälften av tomterna är redan sålda och byggarbetena
i full gång.
Under året blev ”Eget val i hemtjänsten” verklighet
och det innebär att äldre som är i behov av olika
hjälpinsatser nu själv kan välja om den vill få tjänsten
utförd av kommunen eller av något av de fyra privata

komplettera handeln på Trossö. Hotellbygget som nu

ligger i framkant är satsningen på ett specialutformat

är i full gång vid Fisktorget kommer att öka Karlskronas

program inom spelgrafik och animation.

attraktionskraft som besöks- och konferensstad. Hotellet

nya lokaler för Blekinge Tekniska Högskola som

bar, det ska stå klart 2010.

kommer att ha sitt huvudcampus i Karlskrona från

Maj, juni och juli blev positiva månader för besöksför hotell, stugor och vandrarhem. Ett försök att locka
polska besökare med specialutformade cykelpaket blev
också lyckosamt.
Under året har Karlskrona stärkt sin position som en
spännande destination för kryssningsfartyg från både
Europa och USA. Nio fartyg med sammanlagt 5 900
gäster anlöpte Karlskrona.
Verkö blir alltmer betydelsefullt som industri- och
hamnområde. Stenas färjetrafik har visserligen gått
tillbaka något under året men från 2010 sätter bolaget
in två nya färjor på linjen Karlskrona–Gdynia.
Kommunen har också tecknat ett treårigt avtal med
ett franskt företag om lagring av rör till den planerade
gasledningen genom Östersjön. Hamnavtalet ger
kommunen 30 miljoner kronor i intäkter.

tetsbarometer som Karlskrona genomfört tillsammans

Olika satsningar på läs- och skrivutveckling, mate-

i Karlskrona.

Det växande näringslivet

matik, moderna språk och naturvetenskap och teknik
pågår inom kommunens grundskolor. Ofta drivs de
gränsöverskridande i samarbete med gymnasieskolan
eller Blekinge Tekniska Högskola.
Barn och ungdomsförvaltningen har anställt en

Vi har klart förbättrat vår ranking när det gäller före-

modersmålsutvecklare under 2008 och antalet elever

tagsklimatet och fler än 270 nya företag har startats

som deltar i undervisningen har ökat kraftigt. Nästan

under året. Över hälften av de nya företagen drivs

300 deltog förra året och de vanligaste språken är

av kvinnor. Kommunens egna projekt ”Företagsamma

arabiska, albanska och bosniska/serbiska.

kvinnor” har med stor sannolikhet bidragit till att så

sommaren 2010.

näringen i Karlskrona och antalet gästnätter steg både

Den bästa kunskapen

visar genomgående positiva värden för äldreomsorgen

På Gräsvik är arbetet i full gång med att bygga

får totalt 180 rum, konferensavdelning, restaurang och

företag som kommunen tecknat avtal med. Den kvalimed Kalmar, Växjö, Kristianstad och Halmstad

Seniorer i skolan har funnits i Karlskrona sedan år

Det öppna sinnet
Efter tio års verksamhet på Stumholmen flyttade
Karlskronas konsthall in i nyrenoverade lokaler i före
detta Skandiabiografen. De nya lokalerna på centrala
Trossö har lockat betydligt fler besökare än tidigare till
både utställningar och arrangemang.
Arbetet med att ta fram förslag till ett nytt stadsbibliotek har pågått under hela året och en livlig dialog har
förts med Karlskronaborna om lämpligaste platsen för
nytt bibliotek.
Internet är idag vår allra viktigaste kommunikationskanal och i juni lanserade kommunen sin nya
webbplats. Modern design och nya funktioner gör
webbplatsen mer tillgänglig och lättare att använda.
Arbetet med att sänka sjuktalen fortsätter och under
2008 minskade antalet sjukdagar med 2,5 dagar/
anställd. Det är ett medvetet arbete med tidiga insatser
som gett resultat. Möjligheternas Hus som erbjuder
sjukskrivna i Karlskrona kommun en rehabiliteringskurs
för att snabbt komma tillbaka i arbete och kommunens
satsning på friskvårdsaktiviteter är två exempel som
är betydelsefulla i sammanhanget. Redan 2005 tog

1 till 2 procent av de sammanlagda skatteintäkterna
och statsbidragen. Under 2008 har resultatmålet
medvetet sänkts, dels för att finansiera saneringen
av hotelltomten i kvarteret Axel, dels för att möta de
obalanser som funnits i verksamheterna.
Under slutet av 2008 blev det påtagligt hur snabbt
konjunkturnedgång. På sikt är ytterligare resultatför-

har också tillgång till kostnadsfri simning och gympa

bättringar nödvändiga för att vi bättre ska kunna möta

varje vecka.

framtida utmaningar och för att vi ska kunna leva upp

I projektet har bland annat ingått kurser i ledarskap,

Idag finns 120 seniorer på ideell basis i våra förskolor,

Kommunernas skatteintäkter har ökat rejält de senaste

marknadsföring och säljteknik.

skolor och fritidshem.

åren och det har också gett de kommunala verksamheterna större utrymme att växa. Under 2008 ökade

och mobila tjänster där medlemsföretagen idag är

gramutbudet så att det bättre ska svara mot elevernas

Karlskronas skatteintäkter och statsbidrag med

världsledande. Telecomcity-företagen har tillsammans

val och arbetsmarknadens behov. Det är särskilt roligt

5,1 procent jämfört med 2007. Samtidigt har verk-

4 800 medarbetare.

att Ehrensvärdska gymnasiet fått Skolverkets tillstånd att

samheternas ökning av nettokostnaderna stannat på

Karlskrona blir alltmer betydande som handelstad

starta en spetsutbildning i matematik. Bara tio skolor i

5,1 procent vilket varit en av flera faktorer som gjort att

och under året har ytterligare en stor livsmedelskedja

hela landet har valts ut för att driva spetsutbildningar

det budgeterade resultatet på 9 miljoner kunnat hållas.

och ett möbelvaruhus etablerat sig strax utanför

inom olika ämnesområden.
Ett annat exempel på att kommunens gymnasieskola

2009–2010 var att resultatet skulle förbättras från

kommunens ekonomi påverkas vid en finanskris och

2000 och är ett samarbete med Folkuniversitetet.

centrum. Flera mindre butiker har också öppnat för att

band med budget för 2008 och planeringsperioden

erbjudas en friskvårdstimme i veckan. Alla anställda

många kvinnor tagit steget och bli egna företagare.

Gymnasieskolan arbetar hårt med att förändra pro-

kostnader. Kommunfullmäktiges målsättning i sam-

kommunstyrelsen beslut om att alla medarbetare ska

Ekonomisk beskrivning

Telecomcity befäster sin ställning inom Telekom
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En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning
är att det råder balans mellan löpande intäkter och

till en god ekonomisk hushållning.
Som en följd av den ekonomiska kris som just nu
präglar världen har Femklövern och Socialdemokraterna i Karlskrona tagit ett gemensamt ansvar för den
ekonomiska utvecklingen. Samarbetet över de politiska
gränserna ger Karlskrona möjlighet till fortsatt tillväxt
och utveckling.

Karl-Gösta Svenson
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunfullmäktige
Mandatfördelning
2007–2010

Befolkning 2008-12-31
summa

%

0–20

7 943

7 436

15 379

24,5

Socialdemokraterna

21–64

18 577

16 831

35 408

56,4

6

Centerpartiet

65–w

5 229

6 788

12 017

19,1

7

Folkpartiet

3

Kristdemokraterna

31 749

31 055

62 804

100

3

Miljöpartiet

30

16

Moderataerna

8

Sverigedemokraterna

2

Vänsterpartiet

ålder

summa

En befolkningsökning
med 466 invånare
Karlskrona kommuns befolkning ökade under år 2008
med 466 personer och uppgick den 31 december
2008 till 62 804 invånare. Det är kommunens högsta

Karlskrona kommun styrs

Korta fakta om
Karlskrona Kommun
Kulturarv i förändring
Karlskrona har varit känt för sin tekniska kompetens
ända sedan staden grundades. Redan på 1700-talet
byggdes det skepp enligt löpande band principen.
Det var då vi fick vi vår internationella prägel med
människor från främst Tyskland och Finland som kom
hit för att arbeta. Idag finns det 136 olika nationaliteter
representerade i Karlskrona.
Karlskrona växer och vi arbetar vidare för en
fortsatt positiv och hållbar utveckling, bland annat
genom att samverka och skapa mötesplatser. Det tror
vi är bra grogrund för både nya och befintliga företag.
Karlskrona kommun, näringslivet och Blekinge Tekniska
Högskola har sedan många år ett nära samarbete
och det är en framgångsfaktor för Karlskronas fortsatta
utveckling.
Karlskrona är nummer 560 på Unescos världsarvslista som ett unikt exempel på en marint befäst stadsanläggning och sjöarsenal från 1600- och 1700-talen.
Arbetet för att värna kulturarvet pågår ständigt,
sam-tidigt som vi på ett respektfullt sätt nyttjar och

av M (16) FP (7) C (6) KD
(3) MP (3) och har totalt 35
av 75 mandat.

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

Sedan början av 90-talet har kommunens folkmängd
62 804 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 10–64 år, men en
högre andel invånare i åldern 0–5 respektive 65 år
och äldre.

Karlskrona till ett attraktivt handelscentrum för hela regi-

Befolkningsprognosen för Karlskrona kommun anger

onen. Karlskrona som besöksmål utvecklas och utbudet

en beräknad ökning av invånarantalet med 400–500

av aktiviteter, evenemang och boende ökar stadigt.

personer per år under den närmaste perioden. Antalet

728

735

2 992

2 523

+4

Totalt							

62 804

De större arbetsgivarna
Över 1 000 anställda

• Karlskrona Kommun
• Landstinget Blekinge
• Försvarsmakten i Blekinge
Mellan 500 och 1 000 anställda

• Ericsson AB
• Flextronics International
• Kockums AB / Karlskronavarvet
• Dynapac Campaction Eq AB
• Telenor

förskolebarn beräknas öka något de närmaste åren,

ekskogarna och den historiska miljön i kombination

medan antalet barn i grundskoleåldrarna antas öka

med ett gynnsamt företagsklimat ger Karlskrona ett

markant. Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer,

försprång framför många andra kommuner. Karlskrona

som en följd av relativt låga födelsetal i mitten och

har också bra studiemöjligheter, en attraktiv livsmiljö,

slutet av 90-talet, minska relativt mycket.
Antalet pensionärer kommer att öka kraftigt de
närmaste åren då de stora kullarna från 40-talet

2008

2007

2006

Själva staden ligger i havet, belägen på 33 öar i

Kommunalskatt

21,19

21,19

21,19

den blekingska skärgården. Att Karlskrona är en natur-

Landstingsskatt

10,71

10,71

10,71

lig port mot de övriga östersjöländerna märks tydligt

Total skattesats Karlskrona

31,90

31,90

31,90

i den ökande färjetrafiken mellan Karlskrona och Polen

Blekinge läns
medeskattesats

32,20

32,20

32,20

och i kontakterna med de baltiska länderna.

personer och ett födelsenetto på - 7 personer.

Befolkningsprognos

ett växande näringsliv och människor med öppet sinne!

Födda	Döda	Inflyttade	Utflyttade Justering

hade under året ett inflyttningsöverskott på + 469

ökar. Nya butiker och affärskedjor etableras, vilket gör

Den unika skärgårdsmiljön, de magnifika bok- och

Befolkningsförändringar 2008

kommunindelning som gäller i dag). Kommunen

stigit med över 4 000 personer (från 58 768 till

Utdebitering

utvecklar världsarvsstaden Karlskrona.

6

av femklövern, som består

befolkningssiffra sedan 1956 (beräknat på den

män	kvinnor

uppnår pensionsåldern. Däremot anger prognoserna
en viss minskning av antalet personer 80 år och äldre,
bland annat beroende på 30-talets små barnkullar.
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God ekonomisk hushållning
Mål och måluppfyllelse
Kommunfullmäktige beslutade inför budgetåret 2008
om ett antal mål i enlighet med lagstiftningen om
God ekonomisk hushållning i kommunerna. Det var
dels finansiella mål, och dels verksamhetsmål.
Nedan redovisas varje mål, skrivet med kursiv stil,
följt av en kort redogörelse för utfallet under 2008.
Värt att nämna är att nämnderna härutöver vanligtvis

• Befolkningen inom Karlskrona Kommun skall
under 2008–2010 öka med i genomsnitt
500 personer per år.
Per den 31 december har befolkningen ökat med
466 personer, och uppgick till 62 804 st personer.
För att målet skall kunna uppnås skall befolkningen till

har ett antal mål som nämnderna själva antagit och

och med 2010-12-31 öka med ytterligare 1 034 st.

som de själva följer upp. Dessa redovisas i respektive

Målet är för närvarande ej uppnått.

nämnds särskilda årsredovisning.

Finansiella mål
• Kommunens resultat skall förbättras under
planperioden, från 0,3 % av skatteintäkter
och statsbidrag år 2008.
Målet justerades i samband med ombudgetering under
2008. Det slutliga resultatet för kommunen innebar ett
resultat helt i nivå med det budgeterade. Balanskravsresultatet uppgår till 5 mnkr och innebär ett resultat
motsvarande 0,2 % av skatteintäkter och statsbidrag.
Målet är i praktiken uppnått.
• 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.

• Genomsnittliga sjukfrånvaron för Karlskrona
kommun skall fortsätta att minska under perioden
från nuvarande 8,5 % år 2007 till 7,8 % för år
2008 och till 7,0 % för år 2009 samt till 6,5 %
för år 2010.

• Till kommunen inköpta livsmedel skall under
år 2008 5 % utgöras av ekologiska livsmedel.
För åren 2009 och 2010 skall denna andel sedan
öka till 15 respektive långsiktiga minst 25 %.

Sjukfrånvaron för Karlskrona kommun har minskat

Det finns inte några statistikuppgifter framtagna för

från 7,7 % till 7,2 %, varför målet är uppfyllt.

2008-11-01 ingår ekologiska produkter, samt även

Antalet nystartade företag under 2008 som följs

ekologiskt. Karlskrona kommun uppnådde redan år

upp av näringslivsenheten visar på positiva siffror i
helårsuppföljningen. Totalt har 274 nya företag startats

• Antalet besökare på Karlskrona kommun
webbplats skall öka med 10 % per år under
perioden 2008-2010 att jämföra med nuvarande
besökssiffra om 1.420.000 personer per år.

• Besöksnäringen skall öka med årliga 5 % uttryckt
i antalet gästnätter i kommunen.
Vad gäller målet för besöksnäringens gästnätter får vi

för amortering av låneskulden. I samband med budget

har egen statistik som tyvärr är mycket försenad i år

2008 budgeterades för att nettolåneskulden öka med

p g a byte av huvudman.

515, och därmed inneburit en sänkning med 19 mnkr.
Den främsta orsaken till minskningen är förseningar i
investeringsplaneringen. Målet är därmed uppfyllt.

för att finna formerna för hur detta mål skall kunna

och männen 122 företag.

stugbyar visar på en ökning med 3 %. Campingen

Vi kan konstatera att utfallet årsskiftet 2008 uppgick till

2007 målet om 25 % ekologiskt kaffe. Arbete pågår
följas upp kontinuerligt under 2009.

Det slutliga resultatet uppgick till 9 mnkr, och används

skulden öka till 560 mnkr beaktat resultatets påverkan.

möjligheten att utöka med nya intressenter på området

under året. Kvinnor har startat 152 st av dessa företag

nog konstatera att målsättningen förmodligen inte

slutliga utfallet 2007, om 534 mnkr skulle då nettolåne-

2008. I det nya livsmedelsavtal som träffades

• Antalet företag i Karlskrona skall årligen växa med
minst 250 stycken under perioden 2008–2010.

• Kommunens budgeterade resultat år 2008 om
9 mnkr skall användas för att återbetala
kommunens låneskuld.

26 mnkr till 661 mnkr vid årets slut. Utgår vi från det
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Övergripande mål samt
nämndsspecifikt kommunstyrelsen

kommer att uppnås fullt ut. Siffrorna från SCB/
Nutek vad gäller gästnätter på hotell, vandrarhem och

• Karlskrona skall dessutom år 2010 ha uppnått
en topp-10 position avseende populära
kustdestinationer.
Målet är inte mätbart. I samband med budget för
2009 togs målet bort.

Målet är inte mätbart. I samband med budget för
2009 togs målet bort.

Barn- och ungdomsnämnden

• Målen är att andelen elever i årskurs 9 som är
behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall
år 2008 öka från nuvarande 89 % till minst
genomsnitt för gruppen ”större städer” om 91 %.
För åren 2009-2010 skall andelen öka till 93 %
respektive 95 %. Det långsiktiga målet skall
samtidigt vara 100 %.
Andelen behöriga i kommunen som helhet var
89,2 – jämfört med 88,2 för gruppen ”större städer”.
I augusti, före skolstart, var andelen behöriga 92 %.

Handikappnämnden
• att samtliga personer som fått beslut om beviljad
insats skall ha fått detta beslut verkställt senast
tre månader efter beslutsdatum.
Per den 31/12 rapporteras att 13 insatser inte har
verkställts inom utsatt tid. 11 insatser avser kontaktpersoner varav 10 är beslut enligt LSS och följaktligen
är då ett beslut enligt SoL. I årsbokslutet redovisades
att kostnaden för insatsen kontaktperson är högre än
standardkostnaden. Detta innebär att målet om god

• Alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats
sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum. Detta mål ska gälla för samtliga tre år
under planperioden.

ekonomisk hushållning inte uppfylls vare sig ur ett

Periodvis har det balanserats på gränsen och många

ringen av kontaktpersoner och därmed kunna uppfylla

föräldrar erbjuds barnomsorg på annan plats och ort

nämndens mål om god ekonomisk hushållning inom

än där de önskar. Det har inneburit extra ansträngning

samtliga verksamheter.

resultat- eller resursperspektiv. Nämnden fattade i sin
budget för år 2009 beslut om riktlinjerna för kontaktpersonsuppdrag för att framgent underlätta rekryte-

för redan pressade småbarnsföräldrar att ha lång väg
till barnets förskola.
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Idrotts- och fritidsnämnden
Fullmäktige har inte antagit något mål enl god ekonomisk hushållning inom nämndens ansvarsområde.

Kulturnämnden
nomisk hushållning inom nämndens ansvarsområde.

Miljö- och byggnadsnämnden
Följande handläggningstider skall gälla från och
med år 2008. Senast genomförd mätning gav

snittliga handläggningstiden till 29 månader. Målet
är inte uppfyllt. För de två ärenden som inletts och

Kristianstad 76 %). Resultatet är dock en klar förbätt-

Socialnämnden
• Att mer än 95 % av de barn och ungdomar som
får en insats av socialtjänsten skall få hjälp inom
kommunens geografiska område.

Äldrenämnden

Utbildningsnämnden
• Andelen elever som får slutbetyg inom 4 år
efter påbörjad utbildning är minst 85 %.
Utfall: 81 % exkl IV (74 % inkl IV) av eleverna erhöll

• Två veckor för ett bygglovsärende som behandlas
på delegation.

• Att mer än 90 % av de vuxna personer med
missbruksproblem, som får en insats av socialtjänst, som får en insats av socialtjänsten, skall
få hjälp inom kommunens geografiska område.

• Elevernas genomsnittliga poäng i slutbetyg är
minst 14,5.
14,1, en sänkning från 2007 (14,2), vilket kan vara
ett resultat av att flera elever erhöll slutbetyg, dock

Målet ej uppnått.

med lägre betyg.

inte uppfyllt.

• Att 97 % av invånarna i Karlskrona Kommun
skall vara oberoende av ekonomiskt bistånd enligt
socialtjänstlagen.

• Minst 75 % av eleverna upplever god kvalitet
i skolan.

• Åtta veckor för förhandsbesked.

Under 2008 var 97 % av invånarna oberoende av

ett antal frågeställningar ansets utgöra svar på målet.

Under den genomförda mätperioden uppgick

ekonomiskt bistånd. Målet uppnått.

Tyvärr har inte denna enkät genomförts under 2008.

Tekniska nämnden

• Åtta veckor för ett tillstånds- eller anmälningsärende enligt miljöbalken eller livsmedelslagen.

• Att 70 % av det budgeterade underhållet inom
fastigheter skall utgöras av planerat underhåll
senast 2010.

Under den genomförda mätperioden uppgick handläggningstiden till drygt 2 veckor för samtliga anmälnings- och tillståndsärenden. För de tyngre ärendena
tog handläggningen 10 veckor. Målet anses mer än
väl uppfyllt.

67 % av totalt underhåll utgjordes av planerat

Mot bakgrund av att äldrenämnden har kunnat
verkställa samtliga gynnande beslut inom tre månader,
med undantag av synnerligen personliga önskemål om
bostadens lokalisering, anser äldrenämnden att det av
kommunfullmäktige fastställda målet har uppnåtts.

Utfall: Genomsnittligt betygspoäng blev för 2008

en insats och 87 % av insatserna var inom kommunen.

inte uppfyllt.

• Att alla som beviljas en plats inom särskilt boende
också skall ha fått en plats tilldelad inom maximalt
tre månader.

visar en viss förbättring från föregående bokslut.

Under 2008 fick 294 vuxna med missbruksproblem

handläggningstiden till knappt tio veckor. Målet är

I kommande kvalitetsredovisningar från skolorna

• Att av boende i flerfamiljshus skall minst 75 %
ha valt sortering av hushållsavfall.

slutbetyg (2007 79 % exkl IV, 72 % inkl IV), vilket

handläggningstiden till drygt 7 veckor. Målet är

ring jämfört med föregående år då vi hade 49 %.

som de avser att vidta för att nå bättre måluppfyllelse.

av insatserna var inom kommun. Målet ej uppnått.

Under den genomförda mätperioden uppgick

lägre, 57 % avslutade sina kurser(3KHV: Växjö 83 %,

96,4 % har valt sortering av hushållsavfall.

medelresultatet 4,5 månader.

• Sex veckor för bygglov som behandlas av
miljö- och byggnadsnämnden.

grundvuxutbildningarna är resultaten dock avsevärt

görs en djupare analys av resultaten och vilka åtgärder

Under 2008 fick 398 barn och unga en insats och 93 %

läggningstiden till 1,5 vecka. Målet är väl uppfyllt.

från föregående läsår (06/07 72 %). När det gäller

• Att av permanentboende i villa skall minst 95 %
ha valt sortering av hushållsavfall.

färdigställts sedan målet formulerades var dock

Under den genomförda mätperioden uppgick hand-
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Tekniska nämnden har inte lämnat redogörelse

86,6 % har valt sortering av hushållsavfall.

följande resultat:

Under den genomförda mätperioden uppgick genom-

att målet inte är uppfyllt även om det är en förbättring

för målet.

Fullmäktige har inte antagit något mål enl god eko-

• Femton månader för en detaljplan

• Att andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen
som bedöms med anmärkning skall som ett
rullande 5-årsmedelvärde minska med 50 %
senast år 2012, med 2004 som startår.

I den 3KHV-enkät som genomförts de senaste åren har

Avsikten var att de enskilda skolorna skulle ha tagit
upp motsvarande frågor i sina egna enkäter under
året. Så har inte skett, varför vi inte kan uttala oss
om måluppfyllelsen i denna fråga. Föregående år
har förvaltningen haft följande måluppfyllelse:
2006 – 81 % upplevde god kvalitet, 2007 – 76 %

underhåll.

upplevde god kvalitet.

• Att utreda och lämna förslag på alternativa
förnyelsebara energikällor för uppvärmning av
minst tre fastigheter utanför fjärrvärmeområdet.

• Andelen kursdeltagare som slutfört kurs

I Tvings skola har pelletsanläggning installerats och

förde 75 % av deltagarna sina kurser inom gymnasial

solceller på Telenor Arena och solvärmeanläggning

vuxenutbildning (3KHV – Kalmar 77 %, Kristianstad

på Rödebybadet.

69 %, Halmstad 79 %, Växjö 65 %). Detta innebär

under läsåret är minst 80 %.
Utfall: Skolverkets statistik visar att läsåret 07/08 slut-
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S ammanställd redo visning

		

Karlskrona kommuns organisation
Kommunstyrelsen
Allmänna utskottet
Näringslivsutskottet
Personaldelegationen
Jämställdshetskommittén
Samordningskommittén

Kommunledningsförvaltningen

Serviceförvaltningen

Kommunfullmäktige

S ammanställd redovisning	

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen inkluderar all

För tionde året i rad uppvisar kommunkoncernen

verksamhet som bedrivs i förvaltningsform och i annan

ett positivt resultat.

juridisk form. Syftet är att ge en sammanfattande bild

kommunens nettokostnader som koncernens resul-

Den sammanställda redovisningen avser kom-

tat. Kommunen står för den dominerande delen av

munen, moderbolagskoncernen, Kommunalförbundet

verksamheten i koncernen. Av totala nettokostnader

Räddningstjänsten Ö Blekinge, Gullberna KB,

svarade kommunen för ca 82 % och koncernen

Karlskrona Fryshus AB samt Vårdförbundet Blekinge.

AB Karlskrona Moderbolag för ca 17 %. Övriga

För år 2008 ingår inte Vårdförbundet Blekinges bokslut

företag svarade således för 1 % av nettokostnaden.
Balansräkningens omslutning är 4 742 mnkr varav

Kommunen består av 10 nämnder: Barn- och
ungdomsnämnden, Utbildningsnämnden, Äldre-

lande till balansomslutningen uppgår till 21 % (22 %).

Tekniska-, Samhällsbyggnadsnämnden och Kommun-

Överförmyndarnämnden

ledningsförvaltningen.

AB Karlskrona Moderbolag

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen

ca 65 % avser bolagen.
Kommunkoncernens eget kapital 1 006 mnkr, i förhål-

Handikapp-, Social-, Kultur-, Idrotts- och fritids-,

Kommunägda aktiebolag

De konsoliderade företagen påverkar såväl

av kommunens ekonomiska ställning och åtagande.

i sammanställd redovisning.

Valnämnden

FÖ RVA LT N IN G S BERÄT T EL S E

Koncernens nettolåneskuld uppgick vid årsskiftet
till 2 767 mnkr (2 706 mnkr). Av denna svarade Karls-

Moderbolagskoncernen består av AB Karlskrona
Moderbolag (ägs till 100 % av Karlskrona kommun)

krona Kommun för 16 % och moderbolagskoncernen
för ca 84 %.

och dess helägda bolag.

• AB Karlskronahem

Utbildningnämnden

Koncernredovisning

Utbildningsförvaltningen

Koncernredovisningen har upprättats enligt

• Affärsverken Karlskrona AB

Moderbolagskoncernen

• Karlskrona Stuveri AB

förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.

AB Karlskrona Moderbolag

Med förvärvsmetoden menas att vid anskaffnings-

med följande helägda bolag:

tillfället förvärvat eget kapital (aktie- och andelskapital)

• Kruthusen
Företagsfastigheter AB
• AB Arena Rosenholm
Karlskrona

Äldrenämnden

Handikappnämnden

Socialnämnden

Kommunrevision

Idrotts- och fritidsnämnden

Äldreförvaltningen

Handikappförvaltningen

Socialförvaltningen

AB Karlskronahem

har eliminerats mot aktier etc i kommunen. I koncer-

Affärsverken Karlskrona AB

nens eget kapital ingår härigenom förutom kommunens

		

– Affärsverken Energi AB

eget kapital endast den del av de ingående enheter-

		

– Sydostenergi AB

nas eget kapital som tillkommit efter förvärven. Den

Karlskrona Stuveri AB

proportionella konsolideringen betyder att företag

Kruthusen Företagsfastigheter AB

som inte är helägda tas endast ägd andel av räken-

AB Arena Rosenholm Karlskrona		

skapsposterna in i koncernredovisningen. Obeskattade

Idrotts- och fritidsförvaltningen

reserver som redovisas i de enskilda företagen delas i
Direktägt av kommunen
Fastighetsbolaget Gullberna KB

Kulturnämnden

Kulturförvaltningen

Karlskrona Fryshus AB

Tekniska förvaltningen

99,98 %

Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge

Tekniska nämnden

koncernbalansräkningen upp på latent skatteskuld och
100 %

eget kapital.
Den sammanställda redovisningen skall avspegla
externa poster och därför elimineras interna poster.

61,5 %

För de aktiebolag och stiftelser, som ingår i koncer-

40 %

nen, gäller bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Vårdförbundet Blekinge

I kommunen gäller det redovisningsreglemente, som

Miljö- och byggnadsnämnden

12

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ekonomiskt resultat

antagits av kommunfullmäktige, kommunal redovisningslag samt rekommendationer utfärdade av Rådet

Kommunkoncernen dvs de av kommunen ägda

för kommunal redovisning, om inte annat anges.

företagen tillsammans med kommunen redovisar

Därför kan det skilja i redovisningsprinciperna mellan

ett positivt resultat om 6,4 mnkr (16 mnkr) efter skatt.

de ingående enheterna.
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S ammanställd redo visning

		

Resultaträkning

Not

2008		

Sammanställd redovisning (mnkr)						
2007

Verksamhetens intäkter				

1 538		

1 505

Verksamhetens kostnader				

-3 785		

-3 617

-209		

-208

Avskrivningar 			

1

Verksamhetens nettokostnad

-2 456

-2 320

Skatteintäkter och generella statsbidrag				

2 576		

2 452

						
Resultat efter skatteintäkter och generella statsbidrag

120

132

						
Finansiella intäkter				

6		

2

Finansiella kostnader				

-113		

-110

						
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto

13

24

			
Skatt 			

2

-7		

-8

						
Förändring av eget kapital (årets resultat)				

6		

FÖ RVA LT N IN G S BERÄT T EL S E

Balansräkning

Sammanställd redovisning (mnkr)						
			

S ammanställd redovisning	

TILLGÅNGAR			

Not

2008-12-31		

2007-12-31

Immateriella anläggningstillgångar						
Dataprogram			
1
8		

5

Summa Immateriella anläggningstillg				

8		

5

Materiella anläggningstillgångar						
Fastigheter			
2
3 583		
Inventarier			
3
671		
Värdepapper, andel, bostadsrätt			
4
13		
Långfristiga fordringar			
5
9		

3 512
643
13
7

Summa materiella anläggningstillgångar				

4 276		

4 175

Summa anläggningstillgångar

4 284

4 180

Omsättningstillgångar 						
Förråd och exploateringar			
6
110		
Kortfristiga fordringar			
7
347		
Likvida medel			
8
1		

85
340
6

Summa omsättningstillgångar
458
						

431

Summa tillgångar
4 742
						

4 611

16

SKULDER OCH EGET KAPITAL 						

Eget kapital			
9			
Eget kapital, ingående värde				
1 000		
Årets resultat				
6		
Summa eget kapital

Noter

till resultaträkningen 						

NOT 1 Avskrivningar						
Avskrivningar är gjorda enligt de principer som gäller för kommunen					
respektive dotterföretagen.						
						
NOT 2 Skatter				

2008		

2007

Uppskjuten skatt obeskattade reserver				

-7		

-8

Summa

-7

-8

1 003

Avsättningar			
10			
Avsättningar pensioner				
77		
Avsättningar för uppskjutna skatter				
111		
Avättningar för löneskatt mm				
26		

70
103
17

Summa avsättningar

190

214

Skulder						
Långfristiga skulder 			
11
2 767		
Kortfristiga skulder 			
12
755		

						

14

1 006

987
16

2 706
712

Summa skulder
3 522
						

3 418

Summa skulder och eget kapital
4 742
						

4 611

Soliditet
21,2 %
Borgenförbindelser och ställda panter			
13
1 587		
						

21,8 %
1 902

15

FÖR VALT NI NG S B E R ÄTTE LS E

S ammanställd redo visning

Noter

till balansräkningen (mnkr)
		

2008		2007

NOT 1 Immateriella tillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Omklassning
Utgående anskaffningsvärde

6
4
10

2
4
6

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ack avskrivningar

-1
-1
-2

0
-1
-1

Pågående nyanläggningar
Dataprogram

0

0

NOT 2 Fastigheter		
Restvärde redovisas för kommunen tom 1997-12-31. I ackumulerade
anskaffningar och avskrivningar ingår kommunen from 1998-01-01.
Mark
Byggnad
Pågående investeringar
Summa fastigheter

118
3 280
185
3 583

117
3 247
148
3 512

443
-36
0
-10
397

490
-39
0
-8
443

3 718
61
127
-6
3 900

3 545
8
165
0
3 718

Ingående ackumulerade avskrivningar
Återförd avskrivning pga försäljning
Omklassificering
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-782
0
0
-103
-885

-681
0
0
-101
-782

Ingående och utgående ackumulerade
uppskrivningar

2

2

Ingående restvärde
Årets avskrivningar
Nedskrivningar
Försäljningar
Utgående restvärde
Ingående ackumulerat
anskaffningsvärde
Omklassificering
Årets anskaffningar
Försäljningar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade
nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Ingående ackumulerade pågående
nyanläggningar
Årets anskaffning
Omklassificeringar (färdigställande)
Försäljningar
Utgående ackumulerade pågående
nyanläggningar
Utgående bokfört värde
Summa fastigheter

-17
0
-17

-17
0
-17

148
187
-149
0

187
81
-119
-1

186

148

3 186
3 583

3 069
3 512

NOT 3 Maskiner och inventarier
Restvärde redovisas för kommunen tom 1997-12-31. I ackumulerade
anskaffningar och avskrivningar ingår kommunen from 1998-01-01.
Ingående restvärde
Årets avskrivningar
Utgående restvärde

1
0
1

2
-1
1

		

		

2008		2007

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 1)
Årets anskaffningar
Försäljningar
Omklassiicering
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

1 285
104
-21
0
1 368

1 197
103
-15
0
1 285

-643
18
-73
-698

-586
15
-72
-643

670

642

671

643

Ingående ackumulerade avskrivningar 1)
Återförd avskrivning pga försäljning
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Summa maskiner och inventarier

1) Barn- och ungdomsnämnden har justerat de bokförda värdena
för såväl anskaffningsvärde som ack avskrivningar. Nettosumman
är dock densamma.		

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

3
10
13

3
10
13

1
8
9

1
6
7

2
92
15
1
110

2
68
14
1
85

118
167
62
347

200
98
42
340

1
1

6
6

2)

987
16
1 003

NOT 5 Långfristiga fordringar
Affärsverken
Räddningstjänsten
Summa långfristiga fordringar

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

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

NOT 8 Likvida medel
Postgiro/koncernkonto
Summa likvida medel

1 000

6
1 006

3)

2) Vårdförbundet ingår inte i den sammanställda redovisningen år 2008.
3) 5 mnkr avser vårdförbundet tiden innan 2002 då vårdförbundet inte
var med i sammanställd redovisning.

NOT 10 Avsättning pensioner
Bokfört ingående saldo
Årets ökning av nyintjänade pensioner
Summa pensionsskuld

70
7
77

51
19
70

2 767
2 767

2 706
2 706

144
611
755

155
557
712

NOT 11 Långfristig skulder
Långfristiga lån
Summa långfristiga skulder

FÖ RVA LT N IN G S BERÄT T EL S E

Betalningsflödesrapport

Sammanställd redovisning (mnkr)						
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			

2008		

2007

Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader (-)				
Justering ej rörelsekapitalpåverkande poster 				
Justering avsättningar				

1 538		
-3 785		
16		
0		

1 505
-3 617
-26
2

Summa verksamhetens nettokostnader

-2 231

-2 136

Skatteintäkter och intäkter av bidrag				
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader				

2 576		
6		
-113		

2 452
2
-110

Betalningsflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet
238
			
Betalningsflöde från förändringar i rörelsekapital
		
Ökn(-)/minsk(+) förråd och exploateringar				
-25		
Ökn(-)/minsk(+) kortfristiga fordringar				
-7		
Ökn(+)/minsk(-) kortfristiga skulder				
43		
Summa rörelsekapitalförändring

11

208

-22
-48
18
-52

249		

156

2008		

2007

-351		
39		

-214
27

-312		

-187

2008		

2007

Utlåning Ökn(-)/minsk(+)				
Upplåning Ökn(+)/minsk(-)				

-2		
61		

0
17

Betalningsflöde från finansieringsverksamhet

59		

17

				
Årets kassaflöde

-4

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

5		
1		
-4		

Betalningsflöde från de löpande verksamheten				
				
INVESTERINGSVERKSAMHET			

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

NOT 9 Summa eget kapital
Ingående balans eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

S ammanställd redovisning	

-14

19
5
-14

NOT 12 Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Interimsskulder
Summa kortfristiga skulder

NOT 13 Borgensförbindelser och ställda panter
Karlskrona kommun
1 533 4)
AB Karlskrona Moderbolag
54
Summa borgensförbindelser och ställda panter 1 587

1 823
79
1 902

4) Därav till kommunala bolag 44 (357).			
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BOKS LUT FÖR KOMMUNEN

Ekonomisk översikt

Uppföljning av kommunens
finansiella mål

Uppföljning av balanskravet

Årets resultat, kommunen

Sedan 1994 använder sig Karlskrona kommun av

vinster utöver normal nivå i enlighet med budget för år

Kommunens verksamhet visar för tolfte gången under
de senaste tretton åren ett positivt resultat. Resultatet

föregående år innebär det en resultatförsämring

När årsbudget för år 2008 fastställdes angavs

med 3 mnkr. Resultatet på 9 mnkr är detsamma

målen på följande sätt:

som det budgeterade resultatet.
budgeterade resultatet finns det obalanser i kommunens olika verksamheter. Under 2008 blev utfallet
för skatteintäkter och statsbidrag lägre än vad som
bistånd och individ- och familjeomsorg har ökat under
året vilket inneburit en negativ avvikelse jämfört med
vad som budgeterats. De fastighetsförsäljningar som
genomförts under året har fått ett bättre utfall än vän-

100

skatteintäkter och statsbidrag. Budgeterat

20

80

10

60

0

40

-10

20

låneskulden uppgick till 515 mnkr. Främsta anledningen

-20

0

till denna stora avvikelse är effekten av de omfattande

resultatet 2008 ska uppgå till 26 mnkr inklusive
• Investeringar som ska täckas av framtida

saneringen av kvarteret Axel (gasverkstomten) har

direktiv för 2009, reviderades de finansiella målen.

kunnat utföras inom budgeterade ramar.

Det budgeterade resultatet 2008 sänktes till 8,9 mnkr,

20
10

10,5

4,8

8,9

0
-14,1

-20
1999 2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Kommunens nettokostnader har under året ökat
och statsbidrag ökat med nästan 5,1 %. Varje procentenhets ökning av nettokostnaderna motsvarar

kan därmed disponeras i redogörelse för balanskravet,

säljningen skulle nettolåneskulden uppgå till 560 mnkr.

och läggas till de tidigare ansamlade 137 mnkr.

Jämfört med detta värde kan vi konstatera att netto-

Sedan balanskravet infördes år 2000 har totalt sett
142 mnkr ackumulerats i positivt resultat.

minskas till 8,9 mnkr.

siella utrymme. Den visar hur stor del av kommunens

Målsättningen för 2009 kommer att uppnås enligt
gällande budget. Det är dock värt att uppmärksamma

3

1,9

2
0,7

2,5
1,2

0,5

0,2

0
-1

0,5

0,3

-0,6
1999 2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

19 mnkr till 515 mnkr.
LÅNGFRISTIG LÅNESKULD, Mnkr
700
600
400
300

vilket innebär en försämring då soliditeten uppgick till
25,2 % år 2007.
Detta beror på att Karlskronahem, i samband med

heter om inte ytterligare åtgärder vidtas.

nens koncernbank. Dessa lån har kommunen tidigare

600

644

623

666

642

590

654
549

523

534

500

utgången av år 2008 uppgick soliditeten till 23,3 %

omsättning av lån, upphandlat dessa genom kommu-

515

200
100
0
1998

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

gått i borgen för och i och med detta har borgensåta-

Räntenetto

av de budgeterade investeringsutgifterna arbetats

gandet minskat i motsvarande mån. I och med denna

Kommunens räntenetto är lägre jämfört med

upp. Dock är det många pågående investeringar

förändring har kommunen inga borgensåtagande kvar

år 2007, minus 8,5 mnkr (minus 6,9 mnkr). Dock är

som kommer att slutföras framöver men en översyn

för de kommunala bolagens långfristiga lån.

det 6,7 mnkr bättre än vad som budgeterats och detta

SOLIDITET EXKL PENSIONSSKULD, INKL BOLAG %

beror huvudsakligen på lägre genomsnittlig låneskuld
än vad som förutsatta i budgeten. Den sista december

finansiella målet avseende investeringar då de skat-

35

år 2008 uppgick den genomsnittliga räntan på låne-

tefinansierade investeringarna understiger 112 mnkr.

30

skulden till 3,82 (3,92) procent.

Beträffande målet om nettolåneskulden kan vi konsta-

25

tera att vi överträffat målet vilket är en direkt följd av

1,3

låneskulden jämfört med föregående år minskat med

tillgångar som har finansierats med egna medel. Vid

Socialnämndens som Handikappnämndens verksam-

2009. Detta har inneburit att kommunen uppnår det

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto
i % av skatteintekter och stadsbidrag

1

justerades i budget 2008. Korrigerat för fastighetsför-

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finan-

av investeringsverksamheten kommer att göras under

ca 25 mnkr år 2008.

2007 2008

Samtidigt beslutades att årets amortering skulle

Vad det gäller investeringar så har mindre än hälften

med drygt 5,1 % samtidigt som summa skatteintäkter

2006

uppgå till 661 mnkr vid årets slut. Den verkliga netto-

Det positiva resultatet enligt balanskravsutredningen

den risk som finns för långsiktig obalans inom såväl

-10

2005

dvs. till 0,3 % av summa skatteintäkter och statsbidrag.

resultat helt i nivå med det budgeterade.
11,9

2004

Soliditetsutveckling

Det slutliga resultatet för kommunen innebar ett

11,7

2003

I budgeten för 2008 beräknades nettolåneskulden

fastighetsförsäljningar som gjordes 2006 och som inte

• Nettolåneskulden ska uppgå till högst 661 mnkr.

som gjordes i samband med fastställande av budget-

23,8

2000 2001 2002

skatteuttag begränsas till årets avskrivningar.

en resultatförbättring med ca 6 mnkr. Kostnaderna för

30

Förändring av kommunens
nettolåneskuld

30

som gjordes 1 juli 2007 innebär för 2008 års resultat

30,2

ACK RES ENL BALANSKRAV

planperioden från 1 % till 2 % av summa

(gasverkstomten) i februari dels den ombudgetering

47

till cirka 47 %.
160
120

I samband med dels beslutet om kvarteret Axel

60

system med borgensförbindelse skulle soliditeten höjas

140

tat. Sänkningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar

Årets resultat, Mnkr

skött sin egen upplåning. Om vi skulle ersätta detta

40

realisationsvinster.

budgeterats. Kommunens kostnader för ekonomiskt

32,8

kommunens resultat enligt balanskravet till 5 mnkr.
ÅRLIGT RES

kommunen ikläder sig ett borgensansvar. Fördelen

50

• Kommunens resultat ska förbättras under

Även om resultatet totalt överensstämmer med det

40

tionsvinster och utdelning. Efter dessa åtgärder uppgår

60

utlåning till de kommunala bolagen, i stället för att

kommunkoncernen blir lägre än om respektive bolag

återförts då de huvudsakligen finansierats av realisa-

hur mycket vi ska minska eller öka vår låneskuld.

andra kommuner beror på att vi har en internbanks-

med detta är att de finansiella kostnaderna för hela

Samtidigt har 17 mnkr i kostnader för sanering

av pengar till verksamheterna. Vi har ett mål för
och hur investeringarna ska finansieras samt ett mål för

skatteintäkter och statsbidrag. I jämförelse med

50

2008 med 14 mnkr samt extra utdelning om 7 mnkr.

finansiella mål för att långsiktigt styra tilldelningen

FÖRVA LT N IN G S BERÄT T EL S E

Att kommunens soliditet är låg i jämförelse med

Kommunen har justerat resultatet avseende realisations-

kommunens resultat, ett för hur mycket vi ska investera

uppgår till 9 mnkr och motsvarar 0,3 % av summa

18

		

eftersläpningar i investeringarna. Totalt sett minskade
nettolåneskulden.

20
15
10
5
0
1999 2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Resultaträkning

Kommunen (mnkr) 		
Not

Bokslut
2008

Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens kostnader		

		

Budget
2008

771		
-3 258

Jämförelsestörande poster 		

-2 486

Bokslut
2006

Bokslut
2005

Bokslut
2004

757

760

686

628

-3 112

-2 942

-2 745

-2 597

Budget
2009

-2 544

0

0

0

0

-105

-112

-105

-119

-111

-112

-114

-2 592

-2 598

-2 460

-2 301

-2 170

-2 081

-2 657

2

2 576

2 592

2 452

2 322

2 178

2 079

2 668

Resultat efter skatteintäkter		

-15

-6

-8

21

8

-2

11

Avskrivningar

0		

Bokslut
2007

1

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter/generella statsbidrag

Finansiella intäkter

3

139

124

112

95

91

88

132

Finansiella kostnader

4

-113

-108

-91

-84

-93

-99

-126

Ränta på pensionsskuld		

-2

-2

-2

-1

-1

-1

-2

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto

9

9

12

31

5

-14

15

Extraordinära intäkter 		

0

0

0

0

0

0

0

Extraordinära kostnader 		

0

0

0

0

0

0

Förändring av eget kapital (årets resultat)		

9

9

12

31

5

-14

15

0,3%

0,3%

0,5%

1,3%

0,2%

-0,7%

0,5%

Noter

till resultatsräkningen (mnkr)
		
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 2008 och ianspråktagits under året har börjat
skrivas av månaden efter ianspråktagandet. Avskrivningstiderna följer
redovisningsreglementet och SKLs rekommendation.

NOT 2 Skatteintäkter och generella statsbidrag
Skatteintäkter:

Allmän kommunalskatt
Slutavräkning 2006
Prognos avräkningslikvid skatteintäkter 2007
Slutavräkning 2007
Prognos avräkningslikvid skatteintäkter 2008
Kommunal fastighetsavgift
Summa skatteintäkter

2 246
0
0
-4
-15
82
2 309

2 070
-7
35
0
0
0
2 098

Bidragsintäkter: 		

Inkomstutjämning
Införandebidrag
Generellt sysselsättningsstöd
Regleringsbidrag/-avgift
Kostnadsutjämningsavgift
Utjämningsavgift LSS
Summa generella statsbidrag
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag

20

Kommunen (mnkr)					
Tillgångar

Not

379
0
0
-29
-72
-11
267
2 576

367
0
0
57
-66
-3
354
2 452

		

2008		2007

Från och med 2007 så 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 mnkr 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 tillkommer
en post ”kommunal fastighetsavgift”. En förändring av regleringsbidrag/
-avgift har gjorts istället.

NOT 3 Finansiella intäkter
Ränteintäkter externa banker
Utdelningar kommunala bolag
Borgens- och utlåningsavgifter kommunala bolag
Ränteintäkter kommunala bolag
Kommunens del av Gullberna KBs resultat
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

0
25
7
103
1
4
139

0
18
7
83
0
3
112

109
3
1
113

87
4
1
91

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

08-12-31

Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar
		
Fastigheter
1
1 448
Pågående nyanläggning		
55
Maskiner och inventarier			
Inventarier
2
98
Finansiella anläggningstillgångar			
Värdepapper
3
293
Långfristiga fordringar
4
0
Långfristiga fordringar hos koncernföretag
4
2 301
Summa anläggningstillgångar

4 195

Omsättningstillgångar			
Förråd, lager och exploateringsfastigh
5
94
Kortfristiga fordringar
6
192
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag
6
97
Likvida medel
7
0
Summa omsättningstillgångar		

07-12-31

1 417
62
99
293
0
1 983
3 853
70
174
91
6

383

342

4 579

4 195

Eget kapital och skulder

Eget kapital			
Eget kapital, ingående värde
8
1 056
Årets resultat		
9
Summa eget kapital		

2008		2007

FÖRVA LT N IN G S BERÄT T EL S E

Balansräkning

Summa tillgångar

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto
i % av skatteintäkterna		

BOKS LUT FÖR KOMMUNEN

1 065

Avsättningar
9		
Avsättningar för pensioner
		
64
Avsättning för särskild löneskatt		
16
Övriga avsättningar		
1
Summa avsättningar

81

Långfristiga skulder
10		
Lån i banker och kreditinstitut		
2 761
Långfristiga skulder till koncernföretag		
57
Summa långfristiga skulder

2 818

Kortfristiga skulder
11		
Kortfristiga skulder till koncernföretag		
47
Övriga kortfristig skulder		
569
Summa kortfristiga skulder		
615
			
Summa eget kapital och skulder
4 579
			
			
Borgensförbindelser och ställda panter
12
75
Ansvarsförbindelser pensioner		
1 173
Löneskatt ansvarsförbindelser pensioner		
285
Soliditet		
23,3%

1 044
12
1 056
61
15
0
75
2 445
78
2 524
33
507
540
4 195

389
1 154
280
25,2%
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Noter

2008		2007

NOT 1 Fastigheter
Anskaffningar gjorda from 98-01-01 särredovisas med anskaffningsvärde
och ack. avskrivningar. Anskaffningar samt avskrivningar tom 1998
redovisas med restvärde.
IB restvärde
Försäljningar
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
UB restvärde

434
-10
-35
0
389

480
-8
-38
0
434

IB ackumulerat anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificeringar
Försäljningar
UB ackumulerat anskaffningsvärde

1 263
62
64
-5
1 384

1 099
164
0
0
1 263

IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Återförd avskrivning pga försäljning
UB ackumulerade avskrivningar

-272
-45
0
-317

-230
-42
0
-272

-8
0
-8

-8
0
-8

62
82
-89
55

116
48
-102
62

1 114

1 045

1 503

1 479

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
Summa fastigheter

Specifikation 			
Markreserv
16
14
Verksamhetsfastigheter
820
823
Publika fastigheter
142
124
Fastigheter för affärsverksamhet
428
428
Fastigheter för annan verksamhet
42
28
Pågående investeringar
55
62
Summa fastigheter

1 503

1 479

NOT 2 Inventarier
Anskaffningar gjorda from 98-01-01 särredovisas med anskaffningsvärde
och ack. avskrivningar. Anskaffningar samt avskrivningar tom 1998
redovisas med restvärde.
IB restvärde
Årets avskrivningar
Försäljningar
UB restvärde

BOKS LUT FÖR KOMMUNEN
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2008		2007

NOT 3 Värdepapper, andelar och bostadsrätter

till balansräkningen (mnkr)
		

		

0
0
0
0

1
-1
0
0

IB ackumulerat anskaffningsvärde *
Årets anskaffningar
Försäljningar
UB ackumulerat anskaffningsvärde

299
24
-2
321

287
23
-11
299

IB ackumulerade avskrivningar *
Återförd avskrivning pga försäljning
Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar

-200
1
-23
-222

-187
10
-24
-200

UB bokfört värde

98

99

Summa inventarier

98

99

Aktier
Andelar
Bostadsrätter
Summa värdepapper

281
3
9
293

281
2
10
293

2 301
0
2 301

1 983
0
1 983

2
92
94

2
68
70

NOT 4 Långfristiga fordringar
Fordringar koncernföretag
Övriga långfristiga fordringar
Summa långfristiga fordringar

NOT 5 Förråd och exploateringar
Förråd
Exploateringar
Summa förråd

Förrådet är värderat till återanskaffningspris.		

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

48
97
45
99
289

55
91
37
82
265

0
0

6
6

IB Eget Kapital
Årets resultat
Summa Eget Kapital UB

1 056
9
1 065

1 044
12
1 056

Avgiftsfinansierat kapital
Skattefinansierat kapital
Summa eget kapital

25
1 040
1 065

26
1 030
1 056

NOT 7 Likvida medel
Koncernkonto bank
Summa likvida medel

NOT 8 Summa eget kapital

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

61
0
3
64

Särskild löneskatt		
Ingående skuld
15
Årets avsättning särskild löneskatt
1
Utgående avsättning särskild löneskatt
16

43
0
18
61
10
5
15

Från och med 2007 redovisas kommunens utgående pensionsskuld enl
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 mnkr
inkl löneskatt, jämfört med det gamla systemet.
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
0
0
Reservering borgensförluster egna hem
0
0
Reservering sanering
1
0
Utgående saldo övriga avsättningar
1
0

		

2008		2007

NOT 10 Långfristig skulder
Externa långivare
Skulder koncernföretag
Skuld koncernkonto/postgiro
Summa långfristiga skulder

2 761
57
0
2 818

2 445
78
0
2 524

60
3
47
120
76
138
171
615

60
14
33
118
71
94
150
540

4
44
27
0
1 173
285
1 533

5
357
27
0
1 154
280
1 823

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
Övriga
Ansvarsförbindelser pensioner
Löneskatt ansvarsförbindelser pensioner
Summa borgensförbindelser och ställda panter

			
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 2008-12-31 till 2 511 mnkr.

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

Karlskrona Kommun (mnkr)					
08-12-31

07-12-31

Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens kostnader (-)		
Justering ej rörelsekapitalpåverkande poster 		
Justering avsättningar		

771
-3 258
5
0

757
-3 112
0
0

Summa verksamhetens nettokostnader		

-2 482

-2 355

Skatteintäkter och intäkter av bidrag		
Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader		
Extraordinära intäkter		
Extraordinära kostnader		

2 576
139
-115
0
0

2 452
112
-92
0
0

Betalningsflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet

119

117

DEN LÖPANDngar

Not

28

-22

Betalningsflöde från den löpande verksamheten		

146

95

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar av materiella tillgångar (-)
1
-167
-130
Avyttrade materiella tillgångar (+)
2
38
27
Investeringar av finansiella tillgångar (-)		
0
-5
Avyttrade finansiella tillgångar (+)
3
0
0
Betalningsflöde från investeringsverksamheten		
-129
-108
				
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 				
Ökn(-)/minsk(+) utlåning		
Ökn(+)/minsk(-) upplåning		
Betalningsflöde från finansieringsverksamheten		

-318
294
-24

-21
39
19

Årets kassaflöde		

-6

6

Likvida medel vid årets början		

6

0

Likvida medel per 2008-12-31 resp 2007-12-31		

0

6

Förändring likvida medel		

-6

6

Noter

till betalningsflödesrapporten (mnkr)
		

		

NOT 1 Investeringar av materiella tillgångar
AInventarier
Fastigheter
Pågående nyanläggningar
SUMMA

24
63
80
167

23
59
48
130

Inventarier
(bokfört värde)
Fastigheter
(bokfört värde)
SUMMA

BUDGET
2008

UTFALL
08-12-31

Avvikelse
mot budget

UTFALL
2007

-908,4
-244,0
-48,1
-2,1
-50,1
-10,0
-9,5
-96,1
-38,8
-81,0
-1,5
-218,3
-0,1
-652,3
-2,3
-5,9
-266,9

-906,7
-247,4
-47,8
-2,1
-50,0
-9,6
-9,6
-104,3
-45,3
-81,6
-1,0
-217,0
-0,1
-649,2
-2,7
-5,7
-259,5

1,7
-3,4
0,3
0,0
0,1
0,4
-0,1
-8,2
-6,5
-0,6
0,5
1,3
0,0
3,1
-0,4
0,2
7,4

-860,5
-221,0
-45,7
-1,8
-49,6
-9,8
-9,9
-95,6
-36,9
-87,5
-5,1
-208,9
-0,1
-617,0
-2,4
-5,9
-236,6

Totalt styrelser/nämnder
-2 635,3
-2 639,5
-4,2
				
FINANSIERING 				

-2 494,3

Kapitalkostnader (internräntor + avskrivningar)
179,2
172,6
-6,6
Pensionskostnader
-49,2
-51,4
-2,2
Realisationsvinster
12,0
21,4
9,4
Reserver:				
Löne- och prisstegring
6,6
10,9
4,3
Anslag till förfogande KF & KS
-0,7
0,0
0,7
Reserv för tågtrafik, E 22 mm
0,0
0,0
0,0
Reserv tillgänglighetsskapande åtgärder
-0,1
0,0
0,1
				
Skatteintäkter och statsbidrag
2 591,6
2 576,5
-15,1
Avskrivningar
-111,7
-104,8
6,9
Utlåningsavgifter
6,7
6,7
0,0
Utdelning
25,0
25,0
0,0
Räntenetto:
-15,2
-8,5
6,7

171,7
-57,1
20,0
6,2
0,0
0,0
0,0
2 451,9
-104,9
6,9
18,0
-6,5
2 506,2

11,9

2008		2007
2
(1)
36
(16)
38

0
(0)
27
(8)
27

0
(0)
0

0
(0)
0

				
				
Investeringsbudget
257,4
123,5
133,9

137,0

NOT 3 Avyttrad finansiella tillgångar
Värdepapper, bostadsrätter
(bokfört värde)
SUMMA
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Totalt finansiering
2 644,2
2 648,4
4,2
				
				
Resultat
8,9
8,9
0,0
Procentuellt resultat i förf. till skatteint/statsb.
0,34%
0,34%
0,00%

NOT 2 Avyttrade materiella tillgångar
2008		2007

Per 081231

Barn- och ungdomsnämnd
Handikappnämnd
Idrotts- och fritidsnämnd
Kommunrevision
Kulturnämnd
Miljö- och byggnadsnämnd
Miljö- och byggnadsnämnd - bostadsanp.bidrag
Socialnämnd - individ- och familjeomsorg
Socialnämnd - ekonomiskt bistånd
Teknisk nämnd (skattefinansierat)
Teknisk nämnd (avgiftsfinansierat)
Utbildningsnämnd
Valnämnd
Äldrenämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse

Betalningsflöde från förändringar i rörelsekapitalet:				
Ökn(-)/minsk(+) lager		
-23
-23
Ökn(-)/minsk(+) kortfristiga fordringar		
-24
-9
Ökn(+)/minsk(-) kortfristiga skulder		
75
10
Summa rörelsekapitalförändring		

Årsrapport

BOKS LUT FÖR KOMMUNEN
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Årets investeringar

Anläggandet av Cirkulationsplats Ankaret avslutades

Under året har investeringarna uppgått till 127 mnkr

även ny påfart Vedeby-Verkökrysset slutföras

(137 mnkr året innan).
Det har investerats i fastigheter och anläggningar för
106 mnkr och i maskiner och inventarier för 21 mnkr.
Det enskilt största investeringsprojektet gällde ombyggnation av Rosenfeldtskolan. Investeringsutgiften 2008
för detta projekt var 23 mnkr. Därutöver har det investerats i Östersjöskolans etapp 2 samt förskola i Bastasjö
för 2 resp 8 mnkr. För att lösa behov av fastigheter inom
handkappomsorgen har en fastighet i Lösen köpts in för
drygt 2 mnkr. Inom fastighetsavdelningens område
i övrigt genomfördes investeringar för 17 mnkr.

under året med arbeten för 2 mnkr. I slutet av året kunde
för 1 mnkr. Andra investeringar inom gatu- och vägnät
samt parkmark uppgick till 19 mnkr och innefattade
bl a gång- och cykelväg mellan Saltö och Dragsö för
knappt 3 mnkr.
Vatten-, avlopps- och reningsanläggningar på skilda
håll i kommunen har byggts om och byggts till för drygt
27 mnkr. Bland projekten kan nämnas Johannishusåsen
(årets utgift: 1 mnkr) och Karlskrona vattenverk lamellseparator och alkaliseringsbassäng.
Största anskaffningar av inventarier och utrustning har
skett inom förskola, skola och gymnasieskola (14 mnkr).

BOKS LUT FÖR KOMMUNEN

FÖRVA LT N IN G S BERÄT T EL S E

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

Redovisningsprinciper

i bruk. Det innebär att första avskrivningen ska göras

ställning på bokslutsdagen. Tillgångarna visar hur

Redovisningen för kommuner bygger på rekommendationer

månaden efter det att anläggningen har börjat användas.

kommunen har använt sitt kapital. Skulder och eget

Internräntan beräknas på bokfört värde och har varit

kapital visar hur kapitalet har anskaffats.

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.

Vägledande redovisningsprinciper
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.

Avskrivningsprinciper för
anläggningstillgångar
Enl kommunal redovisningslag (1997:614) ska med
anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd för
stadigvarande bruk eller innehav.

5 % under året.
• En tillgång som har en nyttjandeperiod som överstiger 3 år.

Betalningsflödesrapport – Visar hur årets verksamhet,

• Värdet på tillgången ska uppgå till ett väsentligt belopp.

investeringar och finansiering har påverkat likvida medel.

Med väsentligt belopp menas att utgiften skall överstiga
1/3 prisbasbelopp.
Båda dessa kriterier ska uppfyllas för att tillgången ska
kunna aktiveras som anläggningstillgång.
Beloppsgränsen för att skilja mellan driftkostnader och
investeringsutgifter på fastigheter och anläggningar är ett
prisbasbelopp.
Planenliga avskrivningstider tillämpas enligt tabellen nedan:
Typ av tillgång
Immateriella tillgångar
Mark
Verksamhetsfastigheter
Fastighet för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fastigheter annan verksamhet
Maskiner
Inventarier
Övriga maskiner och inventarier
Bilar och transportmedel

Avskrivningstid
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

1998-01-01 har i balansräkningen tagits upp till anskaff-

Avskrivningsprinciper för
anslutningsavgifter

ningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Linjär

Anslutningsavgifter som avser VA-verksamheten intäktsförs

avskrivningsmetod tillämpas och avskrivningstiden följer

det år som de betalas, i enlighet med rekommendation från

Sveriges Kommuners och Landstings rekommendationer.

Rådet för kommunal redovisning. Anslutningsavgifterna för

Anläggningstillgångar anskaffade från och med

Redovisningen följer Karlskrona Kommuns ”Principer
för redovisning av investeringar”.
Avskrivning ska göras från den tidpunkt tillgången tas
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Balansräkning – Beskriver kommunens finansiella

elnät (Affärsverken) periodiseras över 10 år vilket stämmer
med branschpraxis och med kravet att redovisningen ska ge
en rättvisande bild av företaget.

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

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.
Nettokostnad – Driftkostnader efter avdrag för
driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras
med skattemedel.
Omsättningstillgång – Lös egendom som inte är
anläggningstillgång.

m m) och rörelsekapital (fritt kapital för framtida

Periodisering – Fördelning av kostnader och intäkter

drift- och investeringsändamål).

på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Extraordinära poster – Poster som saknar klart

Resultaträkning – Visar årets finansiella resultat och

samband med kommunens ordinarie verksamhet, är av

förklarar hur det uppkommit. Det egna kapitalets

sådan typ att de inte kan förväntas inträffa ofta eller

förändring kan även utläsas av balansräkningen.

regelbundet och uppgår till ett väsentligt belopp.

Rörelsekapital – Skillnaden mellan omsättnings-

Konsolidering – Eliminering av interna mellanhavanden

tillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet

i en koncern.

avspeglar kommunens finansiella styrka.

Kortfristiga fordringar – Fordringar som förfaller till

Soliditet – Visar betalningsförmåga på lång sikt.

betalning inom ett år från balansdagen.

Definition: Eget kapital justerat med 72 % av
obeskattade reserver dividerat med totalt kapital.

Kortfristiga skulder – Skulder som förfaller till betalning
inom ett år från balansdagen.
Likvida medel – Kassa, bank och postgiro.

Årets resultat – Resultatet uttrycks som skillnaden
mellan intäkter och kostnader, och utläses av
resultaträkningen.
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Näringslivsservice

Kommunstyrelsen

Näringslivsservice har under året genomfört ett
flertal arrangemang med kommunens företagare och
170 företagsbesök har gjorts runt om i kommunen.
Nytt hotell och Mio möbelvaruhus är exempel på större
nyetableringar. Under året har också enheten arbetat
med ett 25-tal intressenter avseende nyetablering inom
Karlskrona kommun.
Under den nu avslutande programperioden för

Ansvarsområde
Kommunstyrelsen beslutade i april 2008 att ändra
organisation och från och med 081001 finns under
kommunstyrelsen två förvaltningar; kommunledn
ingsförvaltningen och serviceförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för
styrning, samordning, utveckling och uppföljning
av kommunens verksamhet samt för att de politiska
besluten i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
genomförs. Förvaltningen ansvarar också för näringslivs-, arbetsmarknads-, introduktionsfrågor liksom
uppdrag om regional utveckling, infrastruktur,
kollektivtrafik, samverkan med BTH, mark- och
exploatering samt strategiska miljöfrågor m.m.
Serviceförvaltningen ansvarar för stöd och service
till kommunens förvaltningar och kommunala bolag.
Inom serviceförvaltningens ansvarsområde finns
enheter för ekonomistyrning, redovisning, system- och
utveckling, löneadministration, personaladministration,
företagshälsovård, utbildning, upphandling, IT- och
telefoni samt kost- och måltidsservice.

Årets händelser
Förändringar och tillväxt

de 274 nytillkomna företagen har startats av kvinnor.

VerksamhetsBERÄT T EL S Er

”South Baltic Cross-border Co-operation”. I projektet
föreslås bl.a. att en ny lokalisering av Karlskrona godsbangård studeras.
Arbetet med en förstudie av E22 Lösen–Jämjö har
pågått under året. Studien är helt finansierad av Karlskrona kommun och Region Blekinge med 50 % vardera.
Studien kommer att vara färdigställd under 2009.

Telenor Arena Karlskrona

landsbygdsservice har 37 landsbygdsprojekt genom-

Verksamheten på Telenor Arena Karlskrona har fortsatt

förts i Karlskrona kommun. Under 2008 har 5 nya

att öka. De flesta föreningar har fått fler medlemmar

landsbygdsprojekt startats. I november 2008 arrang-

och arrangerar olika tävlingar, läger, cuper samt

erades Landsbygds- och skärgårdsforum på Sturkö

är engagerade i prova-på-verksamheten som Sport

med ett 100-taldeltagare på två teman Ekoturism och

College Karlskrona tillsammans med Blekinge Idrotts-

Nya biosfärområdet.

förbund arrangerar.

I nätverket för projektet Företagsamma kvinnor ingår

Inom ramen för Sport College Karlskrona genom-

Fler kryssningsanlöp än tidigare, med drygt 5 000

700 kvinnor såväl företagare som kvinnor intresserade

fördes första Ledarutvecklingsprogrammet ht07-vt08.

passagerare. Kommunens invånarantal är numera

av och nyfikna på eget företagande.

Resultatet var mycket positiv och ett nytt Ledarutveck-

62 804 Vilket är en ökning med 470 personer.
Ett välkommet beslut har fattats om upprustning av

TelecomCity

lingsprogram startar i januari 2009.
Under året har det arrangerats en bra blandning

järnvägen mellan Karlskrona och Emmaboda och en för-

Idag är företagen i TelecomCity världsledande inom

av både idrotts- och musikevenemang i arenan t ex

studie har pågått under året av E22:an Lösen – Jämjö.

Telekom och mobila tjänster. Företagen i TelecomCity

Melodifestivalen och EM-kvalmatch i handboll.

har idag medarbetare och studenter från 76 olika

Evenemangen har lockat en blandad publik och stärker

tillsatts och tretton projekt fått bifall, med en utdelning av

länder. Antal anställda på företagen har ökat under

arenans position som nationell evenemangsarena.

13,5 miljoner, Flera projekt är också i beslutsprocessen.

året och är nu ca 4 800. TelecomCity erhöll under året

Kommunen lanserade i juni månad en ny webbplats

13,9 milj i strukturfondsstöd för ICT Blekinge. Projektet

Turism- och besöksnäring

pågår i tre år och fördelas över TelecomCity, Blekinge

En ny profil ”Upplev Karlskrona” lanserades, med egen

Tekniska Högskola samt Blekinge Business Incubator.

hemsida och besöksguide på fyra språk. Det produce-

Under året har också en tjänst som EU-samordnare

som fått ett mycket positivt mottagande.
För att förbättra och utveckla den interna styrningen
har kommunfullmäktige beslutat om en ny modell för
ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun.
I samband med att serviceförvaltningen bildades
under kommunstyrelsen den 1 oktober 2008, övergick
gamla avdelningen för konsult och service i ny förvaltning. Den ekonomiska redovisningen blev dock kvar
i samma företag som kommunlednings-förvaltningen,
varför de båda förvaltningarna lämnar in ett gemensamt bokslut för år 2008.
Förutom ovan nämnda stödverksamheter övergick
också äldreförvaltningens kostverksamhet till serviceförvaltningen. Under första halvåret 2009 kommer även
barn- och ungdomsförvaltningens samt utbildnings-

Strategisk utveckling

rades en ny kommunkarta samt en Skärgårdskarta.
Turistbyrån fortsatte sitt synliggörande av Världsarvs-

Miljöstrategifunktionen svarar tillsammans med agenda

staden och lanserade nya världsarvsturer. Nätverket

21-samordnare och energisamordnare inom enheten

”Barnens roliga Karlskrona” syntes i stora produktioner

för koordinationen av kommunens hållbarhetsarbete,

som SCR´s campingkatalog (1,3 miljoner i upplaga)

och ansvarar för arbetet som ekokommun.

samt en kampanj på TV4. Under våren lanserade ett

Arbetet med Biosfärområde Blekinge Arkipelag

cykelpaket för våra polska besökare som resulterade

har fortskridit genom att Karlskrona, Ronneby och

i 141 bokade paket. Besöksnäringen fick dessutom

Karlshamns kommuner och Länsstyrelsen i Blekinge län

några nya viktiga etableringar som Karlskrona Sjötaxi

undertecknade ett samarbetsavtal för bildande av detta

och Karlskrona Konsthall.

kandidatområde 2008-02-28

Arbetsmarknadsåtgärder

2008 har för kommunstyrelsens verksamheter präglats

förvaltningens kostverksamheter att övergå till

Infrastruktur och kommunikation

av förändring och tillväxt/ökning. I början av året hölls

serviceförvaltningens nybildade kostenhet.

Karlskrona kommun har gått in som associerad partner

med samma uppgift att skapa förutsättningar för att

i Interreg-projektet South North Axis (SoNorA),

få ut personer på den reguljära arbetsmarknaden.

en av Melodifestivalens deltävlingar i Karlskrona för
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minst 250 nya företag årligen. Över hälften av

Kommunsty relsen	

Kommunstyrelsen har också haft att hantera sämre

Arbetsmarknadsenheten har olika verksamheter men

andra gången. Ett evenemang som gav gehör i hela

ekonomiska förutsättningar. Nedskrivning av stats-

vilken består av transportkorridoren Gdynia–Adriatiska

Förutom daglig verksamhet har 50 ungdomar från

landet. Vi har klart förbättrat vår ranking när det gäller

bidrag och skatteintäkter har tillsammans med den

havet. Under året togs också en ansökan fram gällande

Handikappförvaltningen och Flyktingintroduktionen

företagsklimatet och vi har återigen nått vårt mål med

finansiella krisen präglat höstens arbete.

Interreg-projektet ”Interfaces” inom ramen för

haft sommarjobb i kommunens olika verksamheter.
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Flyktingintroduktionen tog under året emot 234

insatser i form av hälsoverktyg har 270 personer på

flyktingar.

15 olika arbetsplatser fått. 30 personer har utbildats till

Bubbetorps Gård hade i snitt 120 deltagare med

rökavvänjning, stresshantering, avspänning har pågått

på uppdrag av Arbetsförmedling, Försäkringskassa,

kontinuerligt för ett stort antal deltagare i olika grup-

Arbetslivsresurs och socialtjänst.

per. Arbete med grupprocesser/ handledning har skett
Mätningar/bedömningar/kartläggningar har skett på

som har finansierats via AMS, verksamheten avveckla-

olika arbetsplatser, både inom fysisk/ergonomisk som

des i december då arbetsförmedlingen fattade beslut

psykosocial situation

deltagare. Vägvisaren hade i snitt ca 100 deltagare.
Arbetsmarknadsenheten har i slutet av året förändrats

Karlskrona Kompetenscenter
Under året har KKC erbjudit verksamhet genom

till en mer dynamisk enhet där man kan gå in med insat-

katalogutbud, uppdragsverksamhet och förvaltnings-

ser utifrån konjunktursvängningar och tillfälliga behov

interna arrangemang som mötesplats för kompetens-

och toppar. Personal inom enheten skall kunna gå in

och verksamhetsutveckling. Cirka 15 000 personer

och stötta den verksamhet som för tillfället har behov.

har deltagit vid något av ovanstående arrangemang.

Information

Av dessa har drygt 4 000 deltagit i utbildningsinsatser
anordnade av KKC. Uppdragsverksamheten uppgår till

Kommunens webbplats har fått en ny design som

cirka 250 antal arrangemang. En grundutbildning för

ska skapa en bild och en känsla för Karlskrona

första linjens chefer har genomförts med 15 deltagare

som attraktiv kommun. Nya funktioner gör den mer

samt en ledarskola med 26 deltagare.

tillgänglig och lättare att använda.
För att samla och få en bättre överblick av kom-
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i 45 arbetslag i förebyggande/efterhjälpande syfte.

avslutats under året. Det största projektet är Vägvisaren

att upphandla alla insatser från privata aktörer för

Kommunsty relsen	

hälsoinspiratörer. Kurser/utbildningar som viktgrupper,

individuellt anpassade program för arbetsträning

Inom enheten har en rad projekt bedrivits som också

IT och telefoni

för upphandling tagits fram för kommunens olika
förvaltningar. Förvaltningarna har även fått utbild-

Jämställdhet

munens bilder så har ett nytt mediearkiv byggts upp.

IT-enhetens mål är att leverera för kommunen kostnads-

ning i Lagen om Offentlig Upphandling. Större egna

Det är jämställdhetskommittén som leder det kommun-

Krisinformation blir en allt viktigare del i informations-

effektiva, säkra och ändamålsmässiga tjänster som

upphandlingar av vikt som utförts under året är bl.a.

övergripande jämställdhetsarbetet och tar fram ett jäm-

avdelningens arbete. Efterspelet till dramat i Rödeby

efterfrågas av verksamheten. Men även att arbeta

elleveranser, läromedel, möbler och resebyråtjänster.

ställdhetsprogram för kommunens samlade verksamhet.

hösten 2007 har fortsatt under större delen av året.

proaktivt genom att föreslå och presentera nya tjänster

Intresset är stort för hur vi i Karlskrona kommun arbetar

som kan förbättra och underlätta för ett specifikt

och länets övriga kommuner i större upphandlingar.

även de 8 mål som de målområdesansvariga har ansvar

under hårt medialt tryck och vi har engagerats som

område. IT-enheten skall också erbjuda teknisk använ-

Bland länsgemensamma upphandlingar som verkställts

för. En uppföljning av målen gjordes i januari i år.

föreläsare vid ett flertal tillfällen. Under 2008 har

darsupport, drift av servrar och verksamhetssystem

under året kan bl. a livsmedel, inkontinenshjälpmedel

informationsavdelningen även arbetat tillsammans

samt tekniskt stöd till verksamheten vid test, utbildning

med Region Blekinge i ”Kraftsamling Blekinge” som

och utveckling.

handlar om försvarsfrågor.

Kommunarkivet

En tjänstekatalog har tagits fram för att verksamheten skall få en samlad beskrivning av vilka tjänster
som IT-enheten kan erbjuda. Under året fattades också

Under året inleddes ett arbete med att ställa i ordning

beslut i chefsgruppen att IT-enheten skall ansvara för

skolmuseet på Gullberna Park i syfte att kunna ta emot

alla nätverksanslutna skrivare och multifunktionsprinters

de skolklasser som vill använda museet i sin under-

(MFP). Detta arbete har påbörjats och rutiner kring

visning. Kommunarkivet inledde också ett arbete

skrivarhanteringen kommer att tas fram under 2009.

med att ta fram speciella arkivväskor för skolklasser
på grundskolan.

Upphandling

Upphandlingsenheten samarbetar med landstinget

och maskindiskmedel nämnas.

I detta program som antogs av kommunfullmäktige ingår

Under våren bjöds alla jämställdhetsombud i Karlskrona kommun in till en inspirationsdag ute på Gullberna Park. Resultatet som tydligast framkom från denna

Kost- och måltidsservice
Från och med den 1 oktober 2008 ingår kost- och
måltidsservice som en verksamhet inom serviceförvaltningens ansvarsområde. Den 30 juni 2009 ska
kommunens samtliga tillagnings- och mottagningskök
finnas organiserade under Kostenheten.
Fokus har lagts på arbete med att förbättra
specialkosterna enligt de behov som vårdtagarna
har och efter de intyg som läkare/sjuksköterska skriver

dag var att det är viktigt att cheferna visar engagemang
i jämställdhetsfrågorna. Det gäller att hålla jämställdhetsarbetet levande. På senhösten hölls det en föreläsning
vid två olika tillfällen angående den nya Diskrimineringslagen som träder i kraft den 1 januari 2009.
Kommunstyrelsen har antagit en jämställdhetsplan
för 2008. Två utredningar enligt 3R-metoden har
påbörjats under året:
• Kommunens IT-vision ska med stöd av 3R-metoden
granskas ur ett jämställdhetsperspektiv.

En avtalsdatabas har lagts upp på intranätet och under

till köken. Trenden är att specialkosterna ökar i antal.

året har samtliga förvaltningars ramavtal registrerats

• Uppföljning av verksamheten på Telenor Arena

Detta medför mycket merarbete för kökspersonalen

Årets verksamhet har inriktats mot förebyggande insat-

	Rosenholm i enlighet med 3R-metoden tillsammans

i den. För att kvalitetssäkra upphandlingsenhetens

samt ökade kostnader för specialprodukter av olika

med idrotts-och fritidsförvaltningen och Arenan.

ser och arbete med grupper har ökat. Hälsofrämjande

arbete har under året gemensamma mallar och rutiner

slag såsom berikning, näringsdrycker etc.

Kommunhälsa
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Båda utredningarna redovisas i början av 2009.
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Barn- och ungdomsnämnden

Ekonomiskt utfall
Resultatet för 2008 visar på ett överskott med 7,2 mnkr.
För kommunledningsförvaltningen beror överskottet
framför allt på att reserver inte tagits i anspråk.
Inom serviceförvaltningen har överskott redan tidigt
under året prognostiserats för IT- och telefoni. En stor
del av överskottet kan hänföras till minskade externa
leasingkostnader till följd av förra årets PC-stopp.

Framtiden
Den osäkra situationen på arbetsmarknaden gör att
kommunledningsförvaltningens verksamheter måste
vara flexibla och ha stor förändringsbenägenhet för
att tillgodose de behov som kan komma från såväl
enskilda som företagare.
Det pågår omfattande byggnadsinvesteringar i
kommunen, som skapar arbetstillfällen. Det kommer att
igångsättas ytterligare projekt inom bygg- och anläggning. Sammantaget är det fråga om investeringar som
uppgår till cirka 2 miljarder kronor.
Kommunledningsförvaltningen har av EU:s socialfond beviljats medel till ett projekt och en förstudie som
startat i början av 2009 och som på ett positivt sätt
kan bidra till att ge enskilda personer större möjlighet
att etablera sig på arbetsmarknaden.
Serviceförvaltningens kostenhet kommer, under

Kommunstyrelsen
Resultaträkning (mnkr)
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat
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2008

121,6
-337,3
-215,7

2007

125,6
-334,7
-209,1

2006
105,6
-298,7
-193,1

222,9
7,2

215,2
6,1

196,4
3,3

Investeringsutfall

1,1

1,3

0,0

Antal anställda
Antal årsarbetare

234
229

298
289

313
305

Ansvarsområde

der, både på skol- och förvaltningsnivå. Uppföljningen

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskole-

en viktig del av den kontinuerliga utvärderingen av vår

verksamhet för barn mellan 1 och 5 år, förskoleklass,

verksamhet. Varje år görs också individuella hälso-

grundskola och skolbarnsomsorg för barn och ungdom

profiler på elever som går i år 4 och år 8, i syfte att

mellan 6 och 16 år samt det samlade ansvaret för all

främja elevers förståelse för vad som i längden leder

särskoleverksamhet i kommunen. Verksamhetsansvaret

till god hälsa.

av elevernas kunskap och kunskapsutveckling är också

första halvåret 2009, att fokusera på övertagande

är fördelat på 13 rektorsområden (inklusive särskola)

av den kost- och måltidsverksamhet som servar skola,

samt stödfunktioner som resursskola (elever i behov

Avsikten är att skapa en närmare koppling mellan den

förskola och gymnasium. Övriga verksamheter inom

av särskilt stöd), enheten för stöd och utveckling (del

pedagogiska praktiken i kommunen och nationella mål

serviceförvaltningens verksamhetsområde kommer att

i elevhälsan), Säljö barnkoloniverksamhet etc. Vidare

och intentioner – att knyta samman ny kunskap och

fortsätta påbörjad utveckling för att på bästa sätt serva

bidragsfinansieras fem friskolor med tillhörande fritids-

nya direktiv till en samlad utveckling av verksamheten.

och stötta förvaltningar och bolag. Eftersom denna

hem och 14 enskilda enheter med förskola. På Barn-

Den bärande tanken är att skolans professionella ska

förvaltning både är en säljande enhet och en ”vanlig”

och ungdomskontoret sker övergripande kvalitets-,

ges ökade möjligheter att vara delaktiga i förändringar

förvaltning ska verksamheten präglas av ett professio-

utvecklings- och planeringsarbete samt administrativt

nellt förhållningssätt med kunden i fokus samtidigt som

och utvecklingsfrågor.

arbete. Sex administrativa centra finns för lokal

de yttre ekonomiska ramarna och ett ”koncerntänk”
inte får hindra den stödjande verksamheten från att
också, i samverkan med förvaltningar och bolag,
driva igenom fattade beslut.

administration.

K2 är en långsiktig satsning för kunskap och kvalitet.

Skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla bedrivs av Kungliga Vetenskapsakademien
och Ingenjörsvetenskapsakademien i samarbete med

Årets händelser
Utveckling

svenska kommuner sedan 1997. Karlskrona kommuns
skolor har varit med sedan 2000.
Seniorer i skolan har funnits i Karlskrona sedan

I Karlskrona kommun genomförs sedan många år

år 2000 och är ett samarbete med Folkuniversitetet.

sammanställningar och analyser av betyg och resultat

Idag finns ca 120 seniorer på ideell basis i våra

av nationella prov samt ett urval av diagnostiska

förskolor, skolor och fritidshem.

kunskapsbedömningar av annat slag, kommunproven.

Sommarskola och supportskola anordnas för ung-

Avsikten är att skapa underlag för planering och åtgär-

domar de sista grundskoleåren. Här ges stort utrymme
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för individanpassning i dialog med elevens hemskola.

Betygsresultaten för kommunen som helhet ligger, sett i

I sommarskolan 2008 deltog 52 elever, och fördel-

ett längre perspektiv, något under genomsnittet för riket.

ningen var precis lika mellan pojkar som flickor.

Betygen 2008 visar dock en tydlig uppgång, vad det

32 lärare har 2008 deltagit i utbildningar inom

snittligt meritvärde som andel elever med behörighet till

utveckling för behöriga lärare.

gymnasieskola. Särskilt kan noteras goda resultat för

”Den meningsfulla matematiken”. Projektet kommer att

skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd
i utvecklingen. Skolplanen lyfter särskilt fram fritidshem-

förvaltningen. I väskan finns en sagobok och några
föremål framtagna för att locka barn till berättande
och läsning.
Veteran lärare arbetar med att föra över sin kompetens inom läs- och skrivområdet till övriga kollegor.
De arbetar med handledning mot den personal som
möter barnen och erbjuder material som stimulerar

mens möjlighet att komplettera skolans hälsoarbete.

Särskola
Ett projektarbete med fokus på den obligatoriska
särskolan gällande organisation, kvalitet, ekonomi
och verksamhet har genomförts och redovisades under
våren 2008. Jämförelsen gäller kommunerna Kalmar,
Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad kommun.

läs- och skrivutveckling.

IT-satsningar

Modermålsutvecklare

Under året har satsningar på kompetensutbildning

Barn och ungdomsförvaltningen anställde 2008 en
modersmålsutvecklare. 295 elever har deltagit i
modersmålsundervisning, och de tre vanligaste
språken är arabiska, albanska och bosniska/serbiska.

Förskola

inom IT-området intensifierats. För att främja användningen av IT i undervisningen har alla pedagoger getts
möjlighet till fortbildning i Pratisk IT och Mediekunskap
som är ett helt webbaserat lärande.
Alla skolor använder nu vårt digitala verktyg där
föräldrarna kan få tillgång till elevuppgifter. Antalet
användare av web-tjänsten för bl.a. anmälan till för-

Karlskrona kommun har en väl utbyggd förskoleverk-

skola ökar och antalet möjliga användare är nu uppe

samhet med full behovstäckning för barn i åldrarna

i 80 %. Under året har vi infört möjligheten att välja

1–5 år. I läroplanen för förskolan fastställs att förskolan

skola via webben. Denna tjänst är gemensam för

ska lägga grunden för ett livslångt lärande och ska

kommunala skolor och friskolor.

erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Grundskola
Grundskolans uppdrag är att skapa förutsättningar
för att den enskilda eleven ska utvecklas så långt som

Volymutveckling
Den kommunala grundskolan år f–9 har under 2008
minskat med 280 elever medan friskolornas elevtal har
ökat med 170 elever. Den totala nettominskningen
är 110 elever.
Förskolan har utökats med ca 150 barn. Snittiden har
minskat med knappt 1 timme per barn. Fritidshemsvolymen har under året ökat med ca 100 000 timmar
vilket motsvarar ca 100 barn. Utökningarna har i
huvudsak skett inom befintlig kommunal och enskild

Miljö och säkerhet

verksamhet. Under 2008 öppnades ingen helt ny

Enligt läroplanerna ska skolan sträva efter att varje

samheten utökades med en ny förskola i Bastasjö.

elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön

2008 öppnades de första ”uteförskolorna” i

som miljön i ett vidare perspektiv.

Karlskrona Kommun i Nättraby och i Spandelstorp.

förskola i kommunal regi medan den enskilda verk-

Skolan ansvarar för att varje elev känner till förutsätt-

möjligt i riktning mot målen i läroplanen och kurspla-

ningarna för en god miljö och förstår grundläggande

nerna. Därför ska läraren följa elevens utveckling och

ekologiska sammanhang. Eleverna ska också tillägna

Ekonomiskt utfall

anpassa undervisningen utifrån individens behov.

sig grundläggande kunskaper för en god hälsa samt

Bokslutet för 2008 visar en positiv avvikelse om

Den individuella utvecklings-planen är ett redskap för

har förståelse för den egna livsstilens betydelse för

1,7 mnkr eller knappt 0,2 %. Investeringsutrymmet

hälsan och miljön.

har under året varit 8,3 mnkr av vilket 8,5 mnkr har

att eleven ska få överblick och förståelse för sitt eget
lärande och för att vårdnadshavare ska få information
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Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera

i utbildningen.
Projektet ”Världens Bästa Väska” är ett språkstimu-
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elever med annat modersmål än svenska.

fortsätta även 2009. Cirka 50 lärare från F – 9 deltar

lerande arbete för förskolan i samverkan med Kultur-

Bar n- och ungdoms nämnde n

gäller såväl andel elever som nått målen och genom-

Lärarlyftet, som är regeringens satsning på kompetensI början av år 2008 startade matematikprojektet

		

Flera förskolor och skolor är anslutna till Grön Flagg.

nyttjats främst för inköp av inventarier och utrustning till

för att kunna stödja elevens utveckling. Från och med

Det signalerar att miljömedvetenhet och friskvård är en

förskola och grundskola men även inom storköken har

höstterminen 2008 förändrades innehållet i den indivi-

naturlig del av arbetet. Hälso-diplomerade skolor finns

ett större antal investeringsprojekt genomförts.

duella utvecklingsplanen.

bl a i Lyckeby området.

Framtiden
Kvalitetsredovisningarna visar att personalen ute i
verksamheterna fortsätter att sätta upp tydliga mål för
sin verksamhet. Redovisningarna blir mer och mer ett
instrument för den egna verksamhetens utveckling och
ett sätt att få tydligare fokus på de förbättringsområden
som varje verksamhet tagit fram.
Särskolans verksamhet har under hösten varit föremål för översyn. Det handlar om att än mer utveckla ett
inkluderade synsätt på hur vi ger så lika förutsättningar
som möjligt för alla barn.
Detta arbete fortsätter även under kommande år.
Måluppfyllelsen vad gäller elevernas kunskapsresultat har förbättrats. Detta är mycket glädjande. Trots det
så kan vi inte slå oss till ro. Karlskronas elever ligger
fortfarande efter i de jämförande mätningar som
görs efter både resultat för riket i sin helhet och för
”kommungruppen”.
De satsningar som påbörjats för att höja kunskapsresultatet såsom K2, matematik-ambassadörer, modersmålsutvecklare fortsätter. Dessa satsningar har hittills
visat sig vara framgångsrika och har ökat fokuseringen
på dessa utvecklingsområden.

Under året har nämnden i olika EU-stöd fått 2,2 mnkr.
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Utbildningsnämnden	

Ett område som vi ännu inte lyckats utveckla som
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Utbildningsnämnden

vi önskar är just satsningarna på barn med annat
modersmål. Gruppen har ökat och allt fler barn kommer till Karlskrona utan att kunna någon svenska alls.
Vi kommer att behöva stärka insatserna för denna
grupp både i skolan och i förskolan.
Den enskilt viktigaste insatsen som kan göras för att
skapa förutsättningar för ökad måluppfyllelse är att
utveckla förskolans och skolans ledarskap. Rektor är
oerhört viktig för att skapa goda arbets-förhållanden
för både barn, elever och personal. Under hösten
har en ny organisation för ledning och administration
utarbetats. Den sätter fokus på det nära ledarskapet
som en viktig förutsättning för rektor att kunna leda och
utveckla sin verksamhet.
Verksamheten inom Barn- och ungdomsförvaltningen
präglas av professionell och kompetent personal och
av aktiva och engagerade föräldrar. Detta skapar
mycket goda förutsättningar för fortsatt goda resultat
och god utveckling.

Ansvarsområde

har under året arbetat med kompetensinventering av

Utbildningsnämnden svarade 2008 för de frivilliga

våra medarbetare, ett arbete som nu ligger till grund

skolformerna gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, Sfi, Uppdragsutbildning, kommunens tryckeri

2008

Barn- och
ungdomsnämnden
Resultaträkning (mnkr)
IIntäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat
Investeringsutfall
Antal anställda
Antal årsarbetare

2008

2007

2006

126,6
-1 033,4
-906,8

127,4
-987,9
-860,5

133,4
-933,7
-800,3

908,5
1,7

867,8
7,3

799,4
-0,9

8,5

8,5

6,9

1 961
1 837

2 068
1 941

2 101
1 971

2007

Verksamhetsmått
			
Antal inskrivna barn
i förskola och fritidshem
5 717
5 496
Antal inskrivna barn i
familjedaghem
278
346
Totalt antal omsorgstimmar
(i tusental timmar)
9 713
9 244
Antal barn i barnomsorg/
heltidstjänst

5,30

5,00

5 286
396
8 601
5,03

Antal elever i förskoleklass
561
562
591
D:o friskola
98
73
59
				
Antal elever i grundskola
åk 1-9
5 024
5 303
5 548
D:o friskola
1 049
905
812
Antal elever i särskola
156
155
161
Antal asylsökande elever
54
32
			
Antal skolskjutsbarn
1 925
1 950
			
Öppen förskola, antal enheter
5
5
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2006

38
1 950
5

Den förvaltningsövergripande utvecklingsgruppen

för våra kompetensutvecklingsplaner. En seminarieserie
rörande jämställdhetsintegration, mångfaldsfrågor och

(Psilander Grafiska) och länets Av-central.

elevinflytande har tagits fram för skolledargruppen.

Årets händelser

förändrat programutbud inom gymnasieskolorna inför

Under året har verksamheternas fokus legat på

hösten 2009. Exempel på detta är Time programmets

att fortsätta arbetet med arbetslags-, kvalitets- och

införlivande i Teknikprogrammet och utformningen

utvecklingsfrågor.

av ett nytt specialutformat program inom spelgrafik

Varje skola har arbetat intensivt med arbetslagsfrågorna och skolorna har kommit olika långt i sina

De första utbildningsinsatserna gjordes under året.
Utvecklingsgruppen har också arbetat med ett

och animation.
Törnströmska och Fischerströmska gymnasiet var

processer. Syftet är att skapa delaktighet, ansvar och

under året föremål för en hård media bevakning då

inflytande och samtidigt ge samlade förutsättningar

man efter ett antal händelser i skolkvarteret beslutade

för att bättre stödja eleverna inom respektive program

att anlita väktare för att garantera elevernas säkerhet.

och skola. Törnströmska gymnasiet, som har kommit

Detta innebar ett ökat samarbete med polis och sociala

längst i detta arbete, har nu också involverat de olika

myndigheter och två olika arbetsgrupper bildades.

arbetslagen i sin budgetprocess.

En grupp med fokus på det inre värdegrundsarbetet på

Inom förvaltningen finns idag en övergripande kvali-

skolorna och en grupp som granskar om lokalerna på

tetsgrupp med representation från alla enheter. Denna

något sätt kan förändras så att en ökad trygghet kan

grupp stödjer de lokala kvalitetsgruppernas arbete och

nås. De insatser som gjordes och görs har gett ett posi-

har bland annat utarbetat ett så kallat Kvalitetshjul för

tivt resultat och skolan upplevs idag som en trygg plats

att främja planeringen och det lokala genomförandet.

även om arbetet inte på något sätt är avslutat ännu.

Arbetet leds av förvaltningens verksamhetscontroller.

Vid en snabbanalys kan konstateras att en del av

En tillbakablick visar att kvalitetsarbetet gjort stora

skolorna har svårt att ge elever det stöd de har behov

framsteg de senaste åren.

av. Elever i behov av specialundervisning tycks man
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dock kunna ge i den omfattning som behövs. Däremot

erbjuder spetsutbildning i matematik och är den

kan skiljelinjen mellan vad som kan vara stöd och

enda i södra Sverige med denna inriktning.

behov av specialundervisning ibland vara svår att dra.
Under året startade två nya fristående gymnasie-

Kulturnämnden

Ett resultat av Sydostsamverkan är att vi från i år
gymnasieskolan.

praktiska gymnasium.

Under 2009 kommer fortsatt fokus ligga på kvalitets

Vuxenutbildning har under året märkt av den

och utvecklingsfrågor. I vår kommer regeringen att

neddragning som gjordes i samband med minskade

presentera Propositionen om en ny gymnasieskola,

statsbidrag och ändrade förutsättningar för vuxen-

med förväntat beslut i riksdagen efter sommaren. Det

studerande, men då anpassningar gjordes redan

innebär för gymnasieskolan en helt annan struktur än

2007 har verksamheten på nytt hittat fortfästet.

dagens. Då tiden är knapp, om eleverna skall börja

Sfi- undervisningen har dock ökat i omfattning och

enligt en ny struktur hösten 2011 måste vi vara klara

delar av den har lämnats ut på entreprenad. Verksam-

med vårt förändringsarbete sensommaren 2010.

heten har över årsskiftet flyttat till Verkö med anledning

Denna reform kommer samtidigt som elevkullarna

av högskolans expansion på Gräsvik.

minskar. Detta innebär också att vi i sammanhanget
måste se hur vår totala gymnasieorganisation kan

Ekonomiskt utfall

anpassas inför framtiden.

Utbildningsnämndens verksamhet uppvisar en positiv
avvikelse mot budget med 1,3 mnkr. Investeringar för
totalt 5,6 mnkr har genomförts under året.

Då det gäller vuxenutbildningen kan vi redan idag
se en ökad tendens till att flera söker vuxenutbildningar, detta i spåret av lågkonjunkturen. Vi kommer med
all säkerhet att behöva arrangera ett antal yrkesinrikta-

Framtiden

de utbildningar och ledningen inom vuxenutbildningen

I januari 2009 beslutade Skolverket att Ehrensvärdska
gymnasiet tillsammans med BTH skulle bli en av10

Utbildningsnämnden
2008

2007

2006

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

73,9
-291,2
-217,3

67,3
-276,2
-208,9

75,7
-266,3
-190,6

Kommunbidrag
Årets resultat

218,3
1,0

208,7
-0,2

190,3
-0,3

Investeringsutfall

5,6

5,0

4,5

Antal anställda
Antal årsarbetare

393
374

409
388

421
401

Verksamhetsmått
Gymnasieskolan			
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2 438
336

2 419
334

2 358
326

80
34
1
19

77
33
1
18

76
32
1
18

88

90

94

7,8

7,6

7,6

2 348

2 251

2 124

Ansvarsområde

har för avsikt att träffa arbetsförmedlingen för att få en

Kulturnämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek,

bild av vilka utbildningar som kan vara attraktiva.

konsthall och konstinköp, världsarvsfrågor, stöd till
kulturföreningar, kultur i skolan och Kulturskola.

skolor i landet som fick starta spetsutbildning. Skolan

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

VerksamhetsBERÄT T EL S Er

ansvarar för Emmaboda kommuns intagning till

skolor i kommunen. Dessa är Aspero och Karlskrona

Resultaträkning (mnkr)

Kulturnämnden	

Nämnden ansvarar också för drift och uthyrning av
2008

2007

2006

Elever från Karlskrona kommun som studerar på gymnasieskolor hos
andra huvudmän (genomsnitt vår/höst):		
Kommuner och landsting
142
131
122
Fristående skolor
314
251
236
Totalt (medeltal vt/ht)
455
381
358
			
Studieresultat; Elever vid Karlskrona kommuns gymnasieskolor
Genomsnittlig betygspoäng

14,1

14,2

D:o exkl IV

72%
79%

69%
76%

Vuxenutbildning (exkl SFI )
Totalt producerade
verksamhetspoäng
-andel gymnasie (%)
-andel grundvux (%)

kulturfrågorna inom Karlskrona kommun. Genom
ett stabilt basutbud skall alla kommunens invånare
erbjudas teater, musik och bildkonst. Till stor del sker
arrangemangen i samarbete med föreningslivet. Kulturnämnden prioriterar särskilt barn och ungdomskultur.

Årets händelser
År 2008 började med planering och flytt av verksamheten till Konsthallen/Salongen. Invigning den

247 232
84,0%
16,0%

229 201 478 984
80,0%
82,8%
20,0%
17,2%

Antal lärare (heltidstjänster)
per 100 heltidsstuderande
4,2
4,7
			
Bruttokostnad
per verksamhetspoäng
45
60
-därav undervisning
23
26
-därav läroböcker
1
1
-därav lokaler inkl lokalvård
3
10
Nettokostnad per invånare (kr)

Kulturnämnden har tydligt fokus på att utveckla

14,3

Andel nybörjare som fullföljde utbildningen inom 4 år
74%
81%

Konserthusteatern och Sparresalen.

174

246

4,6
73
22
1
6
156

3 maj genomfördes med öppnings utställare Ulf Rollof
och ett blandat program under dagen och kvällen
med artister och arrangemang för barn och vuxna.

Arbetet med ett nytt stadsbibliotek hade stort fokus
under år 2008. Den politiska styrgruppen lämnade sitt
förslag till Kommunstyrelsen i september. Styrgruppen
föreslår att det nya stadsbiblioteket placeras på
Kungsplan. I avvaktan på ett nytt stadsbibliotek måste
arbetsmiljöåtgärder vidtas i det nuvarande.

Biblioteken
Folkbiblioteken har till sin generella uppgift att utan
avgift tillhandahålla böcker och annat media. Utöver
basuppdraget bedrivs kompletterande verksamhet
med exempelvis utställningar och föreläsningar. bland
annat i samverkan med Bibliotekets vänner. Karlskrona
kommun har tolv bibliotek omfattande tio filialbibliotek,
ett huvudbibliotek samt Läsesällskapets bibliotek.
Av biblioteksfilialerna är sju stycken lokal- och
verksamhetsmässigt integrerade med skolan.
Under året har ett barnrum, Mellan himmel och hav,
invigts på Jämjö bibliotek.

Logotype framtagen av Rawnbödesign för Konsthall

Kulturskolan och UKM

och Salong uppmärksammades glädjande och vann

Kulturskolan har under året genomfört ett antal kultur-

pris i marknadsföringstävlingen Guldeken, där det

stunder bl.a. i Rödeby, Nättraby, Jämjö och Lyckeby.

även blev ytterligare ett pris för informationsmaterial.

Under året har fyra lunchkonserter i Marinmuseum och

Den utställningsverksamhet och de arrangemang som

Möllebackskyrkan genomförts. Ett antal skolkonserter i

genomfördes i Salongen lockade 19 869 personer,

Konsthallen för årskurs ett, där all musik var nyskrivna

en avsevärd ökning från tidigare år.

barnvisor med anknytning till djurvärlden har hållits
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liksom skolkonserter till minne av Astrid Lindgren. Bella

startades guideutbildning upp riktad till världsarvs-

Donnakören genomförde en mycket uppskattad konsert

guider – nya och gamla. Totalt intresserade sig

i Marinmuseum. En bejublad dansuppvisning hölls i

ca 40 personer till en början, antalet har växt och är

konserthuset liksom en slagverkskonsert i Sparresalen

nu närmare 60 personer. Under december månad upp-

i samarbete med Marinens Musikkår. Kulturskolan har

märksammades 10-årsjubileet av världsarvsutnämning-

även genomfört en stipendiekonsert till minne av Ken-

en, 2 december. Skedde på Stortorget i uruselt väder,

neth Sträng. Fantasigrytan, en verksamhet för mindre

ändå kom en tapper publik på ca 100–150 personer

barn som har blivit mycket uppskattad av barn och

för att höra kommunalrådets tal, lyssna till Kulturskolans

föräldrar. Året avslutades med stor luciakonsert i

elevers konsert samt Marinens Musikkårs fanfar för

Amiralitetskyrkan med körer, instrumentalister och

världsarvet, klockspel, samt dricka kaffe i Tyska kyrkan

besök av Karlskronas lucia.

som hölls öppen i samverkan med Stadsförsamlingen.

7-8 mars genomfördes Karlskronas fjärde UKM
(Ung Kultur Möts)- festival på Konserthusteatern. 115
ungdomar mellan 13–20 år deltog med 36 scenframträdanden och 26 verk till konstutställningen. Förutom
deltagarna besöktes även festivalen av andra ung-

142 tkr för år 2008.

Årets händelser

Vad gäller världsarvet så finns planer i samverkan med

Enheten för kulturlokaler omfattar drift och uthyrning

viktiga och ska prioriteras. Det ena är Karlskronas nya

av Konserthusteatern och Sparresalen. Antalet arrang-

översiktsplan och arbetet med att verka för en samsyn

emang i Konserthusteatern har ökat och beläggningen

ifråga om hänsynstaganden till världsarvet i den

är mycket god.

fysiska planeringen. Det andra prioriterade området är

uppdragsgivarna. Två områden pekas ut som särskilt

arbetet med att utveckla ett besökscentrum som håller
hög kvalitet, och till detta arbete finns ett antal underliggande projekt kopplade som t.ex. skyltprogram,

Under september månad anställdes en världsarvssamordnare. Denna tjänst finansieras förutom av Karlskrona kommun av Länsstyrelsen, Fortverket och Statens
Fastighetsverk. Under oktober månad arrangerades ett
seminarium på den nationella världsarvsdagen 24/10.
Temat var ”Världsarvet om 10 år”. November månad

kvalitetssäkring ifråga om tjänster som erbjuds, guideutbildning och tillgänglighetsguide för besöksmålen.
Stadsbiblioteket med Styrgruppen för nytt stadsbiblioteket kommer att fortsätta med nya uppdrag. Kommunstyrelsen har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att ge
Styrgruppen ett nytt uppdrag.
2008

Kulturnämnden
Resultaträkning (mnkr)
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2007

2006

2006

IIntäkter
Kostnader
Nettokostnad

8,1
-58,1
-50,0

9,4
-59,0
-49,6

9,4
-57,5
-48,1

Kommunbidrag
Årets resultat

50,1
0,1

48,7
-0,9

47,3
-0,8

Investeringsutfall

2,5

1,5

0,3

Antal anställda
Antal årsarbetare

76
68

81
73

83
75

Antal utlån totalt
506 672
Nerladdning av musik och e-bok 11 575
Varav utlån stadsbibliotek
262 000
Varav utlån filialer
233 097
Antal utlån/invånare
8,06
Bruttokostnad/utlån
46
Nettokostnad/utlån
40

487 764 500 542
9 468
1 778
261 005 266 883
217 291 231 881
7,89
8,09
46
45
40
38

Kulturskolan
Antal elever
Antal elever/lärare
Kostnadsteckningsgrad

många.
På anläggningssida har ny fullmåtts gräsplan anlagts
i Nättraby. Kulan i Kungsmarken har försetts med
elbelysning. Arbetet har under året byggt på bättre
underhåll, handikappåtgärder, säkerhetsfrågor och
internt arbete. Investering har gjorts i ny resultattavla
på V. Mark, 115 tkr, samt andra mindre förbättringar.
I simhallen har allmänhetens bad, föreningstider,
vattengympan m.fl. har varit välbesökt och företagen

1 307
78,7
14%

1 176
65,3
15%

1 173
73,3
15%

Antal utställningar
7
Antal skolföreställningar musik/teater
217
Besökare utställningsverksamhet 19 869

10
237
2 714

16
260
13 997

Kulturenheten

Folkhälsoarbetet har präglats av genomförandet
av projektet Mindre alkohol – större trygghet.
Inom området friluftsliv har tagits fram en samlad
karta med spår och leder i kommunen tillsammans
med tekniska, turistbyrå, kultur m fl.
Flera arrangemang har genomförts: GP-galan på
Västra Mark för 3:e året, Rödeby Crossklubb är klar
med upprustning anläggningen, samarbetet med
våra jämförelsekommuner har inletts, Inom projektet
Mindre alkohol – Större trygghet har flera aktiviteter
anordnats, Hälsans stig invigdes i oktober.

har köpt friskvård till sina arbetstagare. Anläggningen

Ekonomi

påverkas mycket av samhällsekonomin vilket gjorde att

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar ett överskott

hösten 2008 inte blev som tänkt .

på 0,3 mnkr jämfört med budget.

Verksamhetsbidraget blev 7,25 kr per deltagare
Projektbidragen till föreningslivets aktiviteter inom
det internationella området är bra. Flera av länderna
runt Östersjön är nya medlemmar i EU vilket bidrar till

Bibliotek

2007

Ett intensivt år ligger bakom oss. Fritid är viktig för

och timme.

Verksamhetsmått

2008

Idrotts- och fritidsnämnden

Kulturnämndens verksamhet redovisar ett överskott på

Kulturlokaler

Världsarvet – Örlogsstaden
Karlskrona

VerksamhetsBERÄT T EL S Er

Ekonomiskt utfall
Framtiden

domar som deltog i verkstäder och andra aktiviteter.

Idrotts- och fritidsnämnde n

nya möjligheter för att lyfta ungdomsfrågor utöver de
idrottsliga. 12 projekt fick stöd till internationellt arbete
2008. Mer än 500 ungdomar deltog – 100 utomlands
och mer än 400 i Karlskrona.
Fritids- och föreningsgårdar har varit satta under
lupp 2008. Bidrag från Ungdomsstyrelsen har lett till
kvalitetsutvecklingsarbete. Revisionen har granskat
verksamheten med gott resultat. Slopad avgiften på
gårdskort har ökat besöksantalet på fritidsgårdarna.

Framtid
En god folkhälsa av är vikt för att ett samhälle ska
fungera bra. Nedanstående områden är speciellt
viktiga att arbeta med:
• flickors psykiska hälsa, som blivit sämre
• missbruk, inte minst bland ungdomar
• äldres hälsa; ju längre man håller sig pigg desto
mindre blir samhällskostnaderna
• friluftsliv som aktivitet till låg kostnad för inte minst
familjer betyder mycket
• motion i närmiljön lockar både ung och gammal
till fysisk aktivitet och gemenskap.

Enheten har arbetat med att få in främjandeperspektivet i verksamheten.
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valtningen med idrott, kultur och friluftsliv som medel

föreningslivet nationellt sett. Nya aktiviteter utan föreningsanknytning kommer, som unga vill få anläggning-

Verksamheten i simhallen kan utvecklas med kompletterande material och aktiviteter för att behålla besö-

utvecklas, anpassas och hållas fräscha för att fortsatt

kare och locka nya. Konkurrensen när det gäller t.ex.

attrahera den stora grupp som besöker dem idag och

konferensverksamhet ökar men med en unik anlägg-

nya besökare.

ning finns hopp om att en miljö där bemötande och

Verksamheten måste hållas synlig för att locka

trivsel är tilltalande faktorer för välbefinnande lockar.

människor till att hålla i gång. För att göra det krävs

Föreningarna är viktiga och satsningar på dessa är

aktivt arbete med att informera om vad som kan

ovärderliga. Synlighet i elitsammanhang ger vinster

erbjudas inom olika organisationer.

för samhället. Dialogen med föreningslivet kommer

Nya arenor i nya miljöer, som fabrikslokaler

att bidra till skapandet av samhälleliga mervärden.

används för aktiviteter ofta samordnat med andra verk-

Föreningarnas ideella verksamhet är guld värd. Starka

samheter. Nya verksamheter dyker upp som klättring

föreningar med välutbildade ledare utgör ett bra

inomhus, likväl som andra utvecklas som boule, BMX-

komplement till samhällsfinansierad verksamhet.

åkning och skateboard. Effektivitet och samordning är

Ungdomsdemokrati är ett område där satsningar

faktorer som är viktiga i tider med knappa resurser.

med flera förvaltningar involverade leder till större sam-

Mätning av kvalitet och studier av effekter av verk-

hällsmedvetenhet och förståelse. Främjandeperspektivet

samheter krävs för att se att resurser används rätt.

i ungdomsverksamheten är positivt - Det goda måste

Ansvarsområde

vara förebilden och utgångspunkten för arbetet.

Socialförvaltningen ger råd, stöd och insatser till barn,

De internationella relationerna är angelägna att
underhålla och utveckla inte minst för att behålla fred

Att utveckla personalen och verksamheten är alltid

och frihet i kärva tider. Arbete pågår för att utveckla

viktigt. En god arbetsmiljö påverkar ekonomi samt

relationerna runt Östersjön i projektform med stöd av

arbetet både internt och externt.

ungdomar och familjer, till personer med beroendeproblematik samt beslutar om ekonomiskt bistånd.
Nämnden ansvarar för budget- och skuldsanering,

externa medel i samverkan med Arenan och kulturför-

konsumentrådgivning och beslutar i ärenden enligt
2008

2007

2006

Idrotts- och fritidsnämnden

4
6
22
54
26
44
17

2008

2007

2006

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

11,4
-59,3
-47,9

11,3
-57,0
-45,7

10,3
-59,0
-48,7

Kommunbidrag
Årets resultat

48,2
0,3

46,0
0,3

48,9
0,2

0,1

0,5

0,2

Fritidsgårdar		

32
29

Antal sålda gårdskort*
kommunala fritidsgårdar
Föreningsdrivna fritidsgårdar

Antal anställda
Antal årsarbetare

31
28

33
29

Verksamhetsmått				
Bidrag			
Antal föreningar m bidrag
Föreningsmedl 7-20 år
andel flickor
andel pojkar

174
11 882
44%
56%

171
13 189
46%
54%

173
12 590
46%
54%

Föreningsmedl övriga
andel flickor
andel pojkar

28 498
48%
52%

26 898
46%
54%

26 360
40%
60%

Deltagartillfällen i föreningar
andel flickor
andel pojkar
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Sunnahallen
Idrottsplatser
Idrottshallar
Bowlinghallen
Rödebyanläggningen
K-na simhall/varmbadhus
Samlingslokaler

434 068
41%
59%

429 835 424 970
41%
41%
59%
59%

4
6
20
59
24
44
13

4
7
16
70
22
45
18

83 800
21 400
287
20 387
1 910
5
8

78 250
22 750
288
21 328

77 450
19 850
273
20 112

1 057
5
5

1 012
5
10

Lotterier
4
17

5
16

7
15

Karlskrona kommun har under många år framgångsrikt
satsat på tidiga, förebyggande insatser. Vi är lättillgängliga och har en hög servicenivå. Vår strategi, att med
personalen som grund, förse hjälpsökande individer
och familjer med skräddarsydda alternativ på hemmaplan har under 2008 tjänat kommunen väl.
2008 präglades av att socialtjänstens olika verksamheter efterfrågades i ökad utsträckning. Särskilt tydligt
visades det sig inom barn, ungdom och familjeverksamheten. Anmälningar om barn som far illa och
ansökningar av barnfamiljer som söker hjälp i svåra

Årets händelser

livssituationer fortsätter att öka alarmerande.

Förvaltningen har under 2008 fortsatt den strategi

och ungdomssektionens verksamhetsområde har

som inleddes under början av 1990-talet.

medfört att kostnaderna för placeringar av barn och

Den ständigt ökande ärendemängden inom Familj-

ungdomar på externa institutioner ökat . Trots stora

ställa de behov som kommunmedborgarna visar upp,

ansträngningar och en medveten och beslutsam vilja

inom ramen för reglemente och gällande lagstiftning.

hos all personal har vi under året behövt placera 6 fler

Uppgiften - att vi ska vara till för medborgarna i

årsplatser på externa institutioner än vad budgetramen

Karlskrona, måste alltid vara det som styr verksam-

medger. Allt görs för att finna alternativa lösningar, vil-

heten. Verksamheten ska vara effektiv, professionell

ket också lyckas i många ärenden. Liksom föregående

och uppvisa en hög kvalité.

år har vi sett en allvarlig ökning av ungdomar med ett

Organisationen och verksamheten ska få ut mesta

* Gårdskorten är avgiftsfria från och med 2008
Lotterier, registreringar
Kontrollantuppdrag

krisgrupp.

Organisationen är utformad för att kunna tillfred-

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

Alkohollagen som t ex serveringstillstånd. Socialchef
och Fältgruppen ansvarar för kommunens operativa

Kostnadstäckningsgrad i %

Investeringsutfall

VerksamhetsBERÄT T EL S Er

Socialnämnden

för utveckling.

ar till. Mötesplatser för unga utvecklas och behöver

Resultaträkning (mnkr)

S ocialnämnde n

omfattande narkotikamissbruk. Målsättningen inom

möjliga till en så låg kostnad som möjligt. Denna stra-

socialförvaltningen är klar - Med alla medel måste vi

tegi ställer stora krav på flexibilitet och att vi ständigt

förmå dessa ungdomar att bli fria från sitt beroende.

förmår förändra metoder och förändringsverktyg i takt

Vi har ännu inte lyckats att färdigställa en tillräckligt

med att samhälle, individer och familjers livssituationer

framgångsrik vårdkedja på hemmaplan för denna

förändras. Förmågan att i rätt tid göra rätt saker är

grupp med ungdomar.

en avgörande faktor för att det sociala arbetet ska bli

Alkohol och drogsektionen fortsätter att förfina och

framgångsrikt och att vi tillsammans med den hjälp-

utveckla verksamheten på hemmaplan. Arbetet tar tid

sökande kan åstadkomma en varaktig förändring.

och svårigheter har uppstått under året. Den långsik-
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de vårdkedja för en mycket utsatt grupp medborgare

Behovet av insatser för såväl ekonomiskt bistånd, barn,

i vår kommun.

ungdomar och familjer som vuxna missbrukare fortsätter att öka i vår kommun. Framförallt finns det anled-

under året visat en negativ trend. Utvecklingen av

ning att särskilt framhålla den stora volymökningen på

kostnaderna för ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd är

barn och ungdomssidan. Nämnden vidtar löpande

tydligt kopplat till situationen på arbetsmarknaden och

åtgärder för att möta de ökande behoven och kommer

de förändringar inom arbetsmarknad och sjukförsäk-

att fortsätta förändra och utveckla verksamheten för att

ringsområdet som påverkar välfärdssystemet inom

framgångsrikt kunna möta de behov som kommer emot

arbetsförmedling och försäkringskassa. De förändrade

oss, bl. a.

regler och omorganisationer hos våra samverkande

• Öka och utveckla samarbetet med frivillig

myndigheter har av olika orsaker fått konsekvenser för

organisationer

och påverkat omfattningen av behovet av ekonomiskt

• Kvalitetsundersöka Fältgruppen

bistånd/försörjningsstöd under 2008. Antalet hushåll i

• Öppna boende för asylsökande ensamkommande

behov av ekonomiskt bistånd ökade under 2008.

flyktingbarn/ungdomar

Samsyn, gemensam organisationskultur och gemen-

• Arbeta enligt BBIC- metodiken på Familj och

samma strategier och mål är nödvändiga byggstenar

Ungdomssektionen, samt i tillämpliga delar inom

för att genomföra de mål som Socialnämnd ställt upp.

övrig verksamhet inom socialförvaltningen.
Utbildnings-insatser för personal och politiker

Ekonomiskt utfall

• Fortsatt utvecklande av en obruten, jämställd
vårdkedja inom Alkohol och drogsektionens

Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse

verksamhetsområden

mot budget med 14,7 mnkr, varav 8,2 mnkr avser

• Under 2009 särskilt uppmärksamma och vidta

individ- och familjeomsorg och 6,5 mnkr avser

åtgärder för att möta ett ökat behov av insatser

ekonomiskt bistånd.

med anledning av lågkonjunktur och förändrad

Miljö

lagstiftning inom arbetsmarknads och sjukförsäkringsområdet. Utveckla samarbeten och metoder för

Socialförvaltningens verksamhet är av sådan karaktär

att möta ett ökat tryck inom Ekonomisektionens

att påverkan på den fysiska miljön är mycket ringa.

verksamhetsområde

Förvaltningen eftersträvar att vara sparsam med
förbrukningsmaterial, hantera riskavfall enligt angivna

• Undersöka möjligheten till ett ökat gemensamt
resursutnyttjande i samarbete med våra

regler liksom att källsortera på ett korrekt sätt. Under

nätverkskommuner

året har vi fortsatt med att ersätta våra leasingbilar
med mer miljövänliga etanolbilar.

2008

Socialnämnden
2008

2007

2006

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

19,8
-169,4
-149,6

18,6
-151,1
-132,5

15,3
-140,9
-125,6

Kommunbidrag
Årets resultat

134,9
-14,7

126,7
-5,8

119,5
-6,1

Antal anställda
Antal årsarbetare
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Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Resultaträkning (mnkr)

Investeringsutfall

VerksamhetsBERÄT T EL S Er

HANDIKAPPNÄMNDEN

ansträngningar ska vi kunna färdigställa en fungeran-

Det ekonomiska biståndet/försörjningsstödet har

H ANDIKAPPNÄMNDEN

0,1
154
151

0,0
159
156

0,3
150
147

Genomsnittligt antal hushåll
per månad med ek bistånd
Totalt antal hushåll

540
1 096

2007

2006

		
478
1 067

484
1 104

Barn och Ungdom
25 721
21 180
20 078
Totalt antal vårddygn1)
				
Missbrukare vuxna
Totalt antal vårddygn2)

10 115

9 767

8 156

avser familjehem, extern institution samt internt (Roslunden).
2)
avser familjehem, extern institution samt internt
(Karlskrona Behandlingshem).
1)

Ansvarsområde

Mål

Handikappnämndens arbete riktar sig till personer som

Handikappnämnden har som mål för god ekonomisk

har någon form av funktionsnedsättning, fysisk, psykisk

hushållning antagit målet; ”Samtliga personer som har

eller utvecklingsmässig. Verksamheten utgår från

fått beslut om beviljad insats, ska ha fått sitt beslut verk-

Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till

ställt senast tre månader från beslutsdatum. Verkställig-

vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdsla-

heten skall sedan utformas så att genomsnittskostnaden

gen (HSL) samt Trafikförordningen (TRF). Nämnden ska

för insatsen inte skall överskrida de riksgenomsnittliga

utifrån den enskildes behov bifalla och verkställa åtgär-

kostnaderna (standardkostnad) enligt räkenskapssam-

der som gör att funktionshindrade personer kan leva ett

mandraget (RS)”

så gott och normalt liv som möjligt. Det kan vara stöd

Per den 31/12 rapporteras att 13 insatser inte har

för att kunna leva ett självständigt liv i egen bostad,

verkställts inom utsatt tid. 11 insatser avser kontaktper-

men när det finns behov ska särskilda boendeformer

soner varav 10 är beslut enligt LSS och följaktligen är

med individuell hjälp kunna erbjudas. I ansvaret ingår

då ett beslut enligt SoL. Vidare har ett beslut om särskilt

också att funktionshindrade personer ska ges möjlighet

boende enligt LSS inte verkställts inom utsatt tid, samt

att delta i samhällslivet och erbjudas sysselsättning och

ett beslut om korttidsvistelse enligt SoL.

aktiviteter utifrån individens förutsättningar. Nämnden
ska därutöver arbeta mot samhället och kommunen i
övrigt för att säkerställa ökad tillgänglighet och service
för funktionshindrade personer.
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Organisation och målarbete

		

Boendeplanering
Insatsen särskilt boende är nämndens största utgiftspost. Den är ur den aspekten också mest vägande

En ny organisation beslutades inför 2008 och året har

i beräkningsunderlaget för LSS-utjämningen. 2008

inneburit ett inledande arbete för att hitta former för det

har i förvaltningens arbete karaktäriserats av ett stort

delvis nya sättet att arbeta och mötas i verksamheten.

engagemang för att få till stånd boendelösningar som

En central roll i uppbyggnaden av den nya organisa-

både ska uppfylla lagstiftningens krav utifrån bistånds-

tionen ligger i verksamhetschefens roll och den tjänsten

beslut för enskilda individer och ge förutsättningar för

kom att vakanssättas tidigt på året; först i augusti var

en produktiv verksamhetsdrift. Fokus har under året

en ny vc på plats. Arbetet kring budgetåtgärder har

legat inom socialpsykiatrin. Ett planerat boende för

lidit av avsaknaden av den samordningsroll som verk-

unga människor med svåra psykiska funktions-hinder

samhetschefen har i organisationen gentemot budget-

har inte kunnat färdigställas enligt plan, orsaken är att

ansvariga områdeschefer. Även andra centrala funktio-

kommunen inte kan finna en tomt för byggnation utan

ner i förvaltningen har bytt person på tjänsten med det

att det stöter på hinder i form av överklaganden från

som en introduktionsperiod medför för verksamheten;

närboende. Förvaltningen är i det avseendet beställare

det gäller bl a ansvarig ekonom, ekonom, ekonomi-

av uppdraget från andra kommunala förvaltningar.

assistent, personalspecialist och nämndsekreterare.

Fördröjningen har resulterat i ett budgetunderskott för
nämndens del som kommer sig av dyrbara alterna-

Budgetåtgärder
Handikappnämnden gick in i 2008 med ett prognostiserat underskott i budgeten. En kraftansträngning har
gjorts för att hålla årets budget men förvaltningen har
varit tydlig med att verksamhetens art är sådan att det
inte alltid är möjligt att låta medel gå före mål,
d v s är biståndsbeslut beviljat är det nämndens ansvar
att verkställa oavsett kostnad i det enskilda ärendet
– därvidlag har förvaltningen markerat en tydlig gräns
mellan tjänstemannaansvar och det politiska ansvaret
i förhållande till lagstiftningen som styr nämndens
ansvarsområde – i klartext innebär det att nämnden
måste ta beslut som innebär att beslut inte verkställs.

tiva lösningar i nämndens verksamhet, tillika externa
placeringar och betalningsansvar till Landstinget när
interna lösningar inte över huvud taget varit möjliga.
En tillfällig lösning för boende kom till under året med
täcker inte hela behovet varför nämnden dras med fortsatt utökade driftkostnader till följd av att det planerade
boendet inte har kommit till stånd.
Inom socialpsykiatrin har nämnden med ett antal
icke fullvärdiga boenden och förvaltningen lade 2007
fram förslaget om det s k Psykiatripaketet som innebär
att icke fullvärdiga boenden ersätts med LSS-boenden;
vinsten blir dubbel på så vis att vi kan uppfylla lagens
krav på biståndsbeslut och förbättra kommunens läge
i LSS-utjämnings- systemet. Kommunen fick sent under

LSS är den starkare lagstiftningen i det fallet, men det

2008 siffror som visade på ett kraftigt försämrat läge

ska noteras att nämnden för 2008 redovisar ett stort

i LSS-utjämningen; det ledde till att förvaltningen fick

ramöverskridande inom SoL där behovet av hemtjänst

i uppdrag direkt av Kommunstyrelsen att verkställa

och korttidsplatser har ökat dramatiskt. För den som

det s k Psykiatripaketet; syftet är att det ska ske inom

inte är insatt i nämndens verksamhet kan det vara värt

en tidsram som möjliggör en förbättrad rapportering

att ge en bild: dessa insatser riktar sig till personer

091001.

under 65 år som drabbas av bl a cancer, hjärt- och
kärlsjukdomar, andra svåra kroniska sjukdomar och
olycksfall och därför kommer i behov av kommunens
stöd; de palliativa insatserna står för en icke ringa del
av ökningen.

Ekonomiskt utfall
Handikappnämnden redovisar en negativ avvikelse
mot budget med 3,4 mnkr eller 0,1 %. Det har varit
ett år med volymökningar inom såväl LSS-området som
inom SoL-området och då framförallt inom psykiatrin.
Investeringar i inventarier har under året uppgått
till 0,1 mnkr.
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planperioden. Kan inte kommunen möta de behov av

LSS-kommittén har under hösten 2008 presenterat

att antalet externa placeringar kommer att öka. Analys

sitt förslag till en ny Lag om stöd och service till vissa

av årets händelser pekar ut att även SoL-insatser står

bostäder med särskild service som finns, är det risk för

funktionshindrade. Målsättningen är ett riksdagsbeslut
som innebär att den nya/reviderade LSS ska gälla från
den 1 januari 2010.

för en allt större del av nämndens sammanlagda
kostnader.
Förvaltningen har för avsikt att tidigt under 2009
föreslå nämnden att starta processen kring ett

Sammanfattningsvis kan sägas att den nya LSS
innebär vissa förändringar vad avser typ av insatser till
målgruppen och vilka som har rätt till insatsen – men
framför allt betonas en skärpning vad avser kommunernas tillämpning av LSS och den funktionshindrades rätt
ATT LEVA SOM ANDRA. Förvaltningens tolkning är att
vi står inför utmaningen att verkställa våra insatser med
utgångspunkt i den enskildes behov och önskemål på
ett mycket mer långtgående sätt än
Det finns alltid en osäkerhet när det gäller behov av
LSS-verksamheter. Ett fåtal personer med mycket omfattande behov kan innebära kostnader på flera miljoner
kronor. Stora variationer finns framför allt när det
gäller bostad med särskild service, där kostnaden för
en person kan variera från drygt 0,1 mnkr per år till
ca 2 mnkr per år. Behov bedöms finnas av en årlig utbyggnad av bostäder med särskild service under hela

Handikappnämnden
Resultaträkning (mnkr)

2008

2007

2006

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

61,8
-309,4
-247,6

56,3
-277,1
-220,8

51,6
-262,3
-210,7

Kommunbidrag
Årets resultat

244,2
-3,4

221,0
0,2

212,5
1,8

Investeringsutfall

0,1

0,0

0,1

Antal anställda
Antal årsarbetare

521
474

501
452

496
442

Framtidsprogram för handikappomsorgen i Karlskrona
kommun. Volymökningar och ökad komplexitet i verksamheten måste sättas i relation till tillgängliga medel
och den politiska ambitionsnivån. Parallellt kommer
förvaltningen att planera för den nya LSS genom att tre
utredningsgrupper tillsätts inom områdena handikappomsorg, psykiatri och personlig assistans. Myndighetsavdelningen kommer att ha särskilda planeringsuppgifter utifrån den reviderade lagstiftningen. Den nya
LSS tillsammans med Framtidsuppdraget kommer att
ställa stora krav på förvaltningens planeringsresurser
(chefer och övriga tjänstemän). Samtidigt vet vi vid
ingången av 2009 att vi befinner oss i skarpt läge för
att verkställa effektiviseringsåtgärder, framför allt inom
bemanningen, om nämnden ska kunna uppfylla det
ekonomiska målet.

2008
Antal 31/12
196
Nettokostnad per kontaktperson 29 073
Standardkostnad		

Avlösarservice
Antal 31/12
37
Standardkostnad		

39
51 211

39
45 444

20
51 211

19
22 722

14
91
1

14
90

Ledsagarservice

Personlig assistent

Antal inskrivna personer
136
126
126
Nettokostnad per inskriven
160 669 143 616 134 380
Standardkostnad		 171 649 166 162

187
28 580
22 722

Antal 31/12
7
7
7
Nettokostnad per
familjehemsärende
207 910 198 644 221 613
Standardkostnad		 315 445 195 221

Antal boende 31/12
137
130
126
Nettokostnad per boende
500 888 555 959 551 102
Standardkostnad		 700 745 650 736

Daglig verksamhet

194
26 500
20 484

Familjehem

Antal personer 31/12
18
Standardkostnad		

Antal beviljade personer
72
67
77
Nettokostnad per person
253 375 180 222 164 382
Standardkostnad		 205 192 181 776

2006

Kontaktpersoner

Verksamhetsmått
Boende för vuxna

Korttidsvistelse

2007

Antal personer med pers ass
enl LSS
enl LASS
enl SoL
Kostnad per beviljad timme
lägst
högst
snitt
Antal personer med
beviljade insatser enl LSS

13
98
1
205 kr/h
353 kr/h
237 kr/h
350

155 kr/h 214 kr/h
316 kr/h 352 kr/h
228 kr/h 221 kr/h
343

337
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Äldrenämnden
med november månad själva välja utförare i form av

lärande, ledarskap i en gemensam värdegrund, kost

antingen kommunens egen hemtjänstverksamhet eller

och nutrition, demens, psykiatri, palliativ vård, hot och

något av de fyra företag som äldrenämnden tecknat

våld, det naturliga åldrandet, rehabilitering med fokus

avtal med.

på äldresamt social dokumentation. Deltagarantalet

Allt sedan början av 2006 har äldrenämnden arbe-

Allt sedan 2006 har kommunen tagit del av de

gen i Karlskrona kommun. Framtidsprogrammet är nu

stimulansmedel som är kopplade till den nationella

klart och har också fastställts av kommunfullmäktige.

utvecklingsplanen för äldreomsorgen. Under 2008

Under 2008 ingick länets fem kommuner och Landstinget Blekinge ett nytt samverkansavtal.
Från och med maj månad 2008 ändrades organisationen inom äldreförvaltningen. Den geografiskt

soner som är 65 år och äldre enligt socialtjänstlagen

verkställa samtliga gynnande beslut inom tre månader,

och för sjukvårdsinsatser vid särskilda boenden enligt

med undantag av synnerligen personliga önskemål om

hälso- och sjukvårdslagen.

bostadens lokalisering, anser äldrenämnden att det av

Verksamheten bedrivs i form av insatser via hemtjänst,

kommunfullmäktige fastställda målet har uppnåtts.

avlastning och avlösning, trygghetslarm, träffpunkter,

strategiska verksamhetsområden definierades, Dagliga

munen fått statsbidrag för utveckling av anhörigstöd.
Under år 2008 har projektet med datorstödd redovisning av insatser i hemtjänsten övergått från att testa
metod och system till ett införandeprojekt. Systemet

metern som genomförs tillsammans med jämförelse-

med Mobipen kommer att vara infört i all hemtjänst-

kommunerna Kalmar, Växjö, Kristianstad och Halm-

verksamhet i februari månad 2009.
Investeringsramen för 2008 var 6,1 mnkr. De totala

sar genomgående positiva värden för äldreomsorgen

investeringar för 2008 uppgår till 3,4 mnkr. Enligt

i Karlskrona kommun, och relativt resultatet för de fyra

gällande regler för investeringar kommer äldreförvalt-

andra kommunerna uppvisar Karlskrona kommun det

ningen överföra 2,7 mnkr från 2008 års investerings-

bästa värdet

ram till 2009.

De måldokument som tidigare funnits för äldreomsorgen har reviderats under 2008. Ett första steg i det
arbetet var att nämnden fastställde s.k. inriktningsmål.

Ekonomiskt utfall

Dessa inriktningsmål konkretiserats i ett antal effektmål

Målet att nämndens verksamhet ska drivas inom

som kommer att ligga till grund för handlingsplaner för

tilldelade ekonomiska resursramar har präglat såväl
planeringen som genomförandet av verksamheten.

Årets händelser

varje enskilt verksamhetsområde.

dagverksamheter, ledsagning, korttidsvård samt i form

Äldrenämnden fastställde under året en kvalitets-

Den ekonomiska utvecklingen har varit en fråga i

av särskilda boenden.

Med den förväntade befolkningsutvecklingen fram till

deklaration, ett beslut som baserades på kommunfull-

ständigt fokus under året, såväl politiskt som för-

Måluppfyllelse

och med år 2012 kommer behovet av bostäder kom-

mäktiges uppdrag om s.k. medborgarkontrakt. Under

valtningsmässigt. I början av året indikerade den

mer att öka till 900. Äldrenämnden kan nu konstatera

2009 kommer kvalitetsdeklarationen att omsättas i

ekonomiska uppföljningen att verksamheten totalt sett

Äldrenämndens verksamhet har under året bedrivits

att det volymtillskott som planerades med 40 bostäder

praktisk handling inom nämndens olika verksamhets-

riskerade uppvisa betydande underskott vid årets slut,

med den inriktning som fastställts av kommunfullmäk-

på Saltö kommer att bli mycket försenat. Problemen

områden.

varför den kontinuerliga uppföljningen och kontrollen

tige. Äldrenämnden har fullföljt sitt uppdrag att genom

på Saltö har resulterat i att äldrenämnden bytt fokus

bistånd i olika former skapa en trygg och säker livssi-

och ett nytt särskilt boende i Lyckeby är det som nu har

upphör Kompetensstegen. De utbildnings och fortbild-

visade tecken på underskott har situationen under året

tuation och en skälig levnadsnivå för de personer som

högst prioritet.

ningsinsatser som skett inom ramen för Kompetens-

inte varit av den karaktären att det krävts särskilda

Under verksamhetsåret 2008 blev Eget val i

I och med utgången av verksamhetsåret 2008

hamnat än mer i fokus. Trots att verksamheten initialt

stegen har på ett tydligt sätt bidragit till utveckling och

beslut om åtgärder för att anpassa verksamheten till de

tige har fastställt följande målsättning avseende särskilt

hemtjänsten en realitet. Efter ett omfattande förbere-

förbättring inom äldreomsorgen. Kompetensstegen

ekonomiska förutsättningarna. I stället har inriktningen

boende; Målet är att alla som beviljats en plats inom

delsearbete kunde brukare inom hemtjänsten från och

innefattade block om utveckling av ett långsiktigt

varit att genom aktiv ledning, styrning, uppföljning och

inte kan klara av detta på annat sätt. Kommunfullmäk-

48

Mot bakgrund av att äldrenämnden har kunnat

Under åren 2007 och 2008 har totalt 3,0 mnkr erhåldemenssjukdom. Under såväl 2007 som 2008 har kom-

stad. Den nu genomförda kvalitetsbarometern redovi-

LÄldrenämnden ansvarar för sociala insatser till per-

och hemrehabilitering.
lits i bidrag för utveckling av vården för personer med

Under 2008 redovisades den senaste Kvalitetsbaro-

inom maximalt tre månader

ten har varit destinerade mot utveckling av korttidsvård

mån för en verksamhetsinriktning. Det innebär att fura

Enheten för resurs- och kompetensförsörjning.

Ansvarsområde

fick kommunen sammantaget 7,3 mnkr, varav merpar-

indelade organisationen övergavs under 2008 till för-

aktiviteter, Hemtjänst samt Särskilt boende samt

särskilt boende också skall ha fått en plats tilldelad

på samtliga block uppgår till drygt 8 000.

tat med att ta fram ett framtidsprogram för äldreomsor-
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2008
har avsatts i den gällande treårsplanering för att på så
sätt utgöra en form av grundplatta för fortsatt kompetensutveckling.
som ej budgeterats och där ersättning erhållits i
samband med årsbokslutet.
På intäktssidan har vi positiva avvikelser på externa
intäkter inom framförallt hemtjänsten efter bl.a. överenskommelse med Landstinget, kunde vi under hösten
i faktura 1,6 mnkr för utförda HSL insatser. De interna
intäkterna överstiger budget med 2,8 mnkr och avser
framförallt fakturering mot Handikappförvaltningen.
På kostnadssidan är det framförallt verksamheten
inom det särskilda boende som avviker negativt samt
att vi inom hemtjänsten har en volymrelaterad negativ
avvikelse.
Kostfunktionen avviker också negativt. Vidare har
vi tagit kostnader för viten och skadestånd på 1 mnkr
som inte var budgeterade.

våren då vi helt stängde ner 24 platser) samt egenfinansieringen av projektrelaterad verksamhet.

äldrevård och omsorg som kommunerna ansvarar

Korttidsboende (inkl Rosengården 20 pl)

för. I detta ligger ett behov av att utveckla biståndsBiståndsbedömningen måste utvecklas mot att i än

Antal platser 31/12
Bruttokostnad/plats
Bruttokostnad/vårddygn
(/genomsnitt platser)

större utsträckning redovisa mål för den enskilde indi-

Gruppboende nivåbedömt (inkl omvårdn.inriktn)

viden. Dessa individuellt framtagna mål blir till viktiga

Antal platser 31/12
Bruttokostnad/plats
Bruttokostnad/vårddygn
(/genomsnitt platser)

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.

Intäkter		
Kostnader		
Nettokostnad

132,0
-782,3
-650,3

127,3
-744,4
-617,1

112,1
-704,2
-592,1

vi källsortering av sopor samt att många av förvaltning-

Kommunbidrag		
Årets resultat

653,4
3,1

613,7
-3,4

582,9
-9,2

ens bilar drivs med etanol.

Investeringsutfall

2,9

5,1

4,0

1 807
1 562

1 840
1 590

1 817
1 567

Samhället utvecklas mot att det blir allt fler äldre, både
till antalet invidiver och relativt i förhållande till yngre
kontroll sträva mot en balans mellan de ekonomiska

åldersgrupper. Betraktat mot år 2015 kan den demo-

förutsättningar och verksamhetens behov.

grafiska utvecklingen antas motsvara en kostnadsök-

uppgår till + 3,1 mnkr.
Verksamhetens intäkter översteg budgeterade belopp

i kvalitet och fördelning mellan hemtjänst och särskilt
boende m fl liknande parametrar.Framtidsprogrammet

med totalt 3,6 mnkr. Verksamhetens kostnader över-

för äldreomsorgen i Karlskrona kommun, som har ett

stiger budgeterade belopp med -3,0 mnkr. Vi har en

mycket långt tidsperspektiv, utgör ett synnerligen viktigt

positiv avvikelse för personalkostnader med 6,1 mnkr

instrument för den fortsatta utvecklingen.

996
255
555
186

1 093
298
578
217

1 090
291
584
215

Boende		
- därav åldersfördelat 65-79 år
80-89 år
90 - äldre

828
119
457
252

820
163
408
249

818
165
396
257

Endast matdistribution
- därav åldersfördelat 65-79 år
80-89 år
90 - äldre

62
16
40
6

69
29
33
7

68
32
31
5

477
102
310
65

396
90
255
51

396
107
258
31

697 705

685 503

666 490

annan viktig fråga, kanske till och med den viktigaste,

2,5 mnkr och är relaterat till faktiska personalkostnader

för utvecklingen av god äldreomsorg. Interna resursen

Beviljade hemtjänsttimmar

1 326

50
50
468 830 448 800
1 284

1 230

570
546
451 250 463 166
1 236

1 269

Gruppboende med aktivitetsinriktn.
Antal platser 31/12
62
Bruttokostnad/boende i genomsnitt 496 623
Bruttokostnad/vårddygn
(/genomsnitt platser)
1 361

62
62
458 080 454 485
1 255

1 245

144

148

149

879

889

866

Antal portioner		
Antal portioner/dag

172 122
472

172 101 162 076
472
444

Dagcentraler				
Antal enheter inkl Gamlegården1)

11

11

11

Dagverksamhet				
Antal enheter		
Antal platser		
Bruttokostnad per plats

3
22
206 604

3
3
22
22
189 872 182 068

Trygghetslarm				
Antal larm		

1 349

1 298

1 215

Utbetalt till Landstinget under året

Hemtjänst och/eller
anhörigvårdare		
- därav åldersfördelat 65-79 år
80-89 år
90 - äldre

-9,1 mnkr. Kommunbidraget avviker positivt med

Kompetensen hos de framtida medarbetarna är en

576
483 908

1 446

Övriga köpta platser			

Verksamhetsmått

Endast trygghetslarm
- därav åldersfördelat 65-79 år
80-89 år
90 - äldre

och en negativ avvikelse på övriga kostnader med

50

ning på ca 40 mnkr jämfört med 2006, allt annat lika

1 331

1 491

Matdistribution				

2006

Framtiden

Äldreförvaltningens redovisade resultat för 2008

Äldrenämnden

Antal anställda
Antal årsarbetare

38
485 958

59
59
544 133 527 728

Övrig verksamhet 			

2007

ekologiska livsmedel. På våra särskilda boende har

1 578

Antal platser 31/12
Totalt antal platser/
lägenheter 2008-12-31

2008

Förvaltningens kostproduktion sker till viss del med

59
575 821

Servicelägenheter/Servicehus

Resultaträkning (mnkr)

Miljö

Sjukhem				

att ställa både andra och annorlunda krav på den

bedömningen, såväl till metod som till sitt innehåll.

2006

Särskilt boende				
Antal platser 31/12
Bruttokostnad/plats
Bruttokostnad/vårddygn
(/genomsnitt platser)

Morgondagens äldre kommer med stor sannolikhet

Vi har positiva avvikelser för bl.a. betalningsansvar
och korttidsvården (beroende på vårdstrejken under

2007

1 386 992
- akutklinik
- rehab
39 678
- psykogeriatrik
46 462

825 319 4 368 337
346 506 980 186
0
0

Antal betalda dagar			
- akutklinik
- rehab
- psykogeriatrik

384
15
15

235
137
0

1 292
402
0

Genomsnittlig kvarliggning (person per dygn)		
- akutklinik
- rehab
- psykogeriatrik
1)

1,1
0,0
0,0

0,6
0,4
0,0

3,5
1,1
0,0

Gamlegården drivs ideellt				
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M iljö- och byggn adsn äm n den

Miljö- och byggnadsnämnden

Under året har planarbetet i ett antal större projekt
avslutats. Etapp två på Saltö, Blå Port, Västra gärde
etapp II, Utvecklingen av BTH, Kraftvärmeverket i
Bubbetorp, kv. Hemmet m.m. har avslutats. Planarbetet
har fortskridit med utveckling av Gullberna i två
etapper och fullföljandet av kommunens intentioner på
Trummenäs/Torsnäs. Planering i Nättraby har omfattat
både verksamheter, dagis och bostäder. Äldreboende
har planerats både på Saltö och i Lyckeby. Utöver
detta har ett antal bostadsprojekt fortskridit.

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

Årets händelser
Planärenden
Kommunfullmäktige har beslutat att revidera 2002 års

Ärendemängden har under året legat på en
fortsatt hög nivå. Större projekt har varit gruppoch enbostadshus i Bastasjö, hotell i kvarteret
Axel, expansion av Högskolan, flerbostadshus i
kvarteret Borgmästaren samt ytterligare stadsradhus
på Västerudd. Därutöver kan nämnas ett antal
industrikompletteringar för ABB på Verkö och
ombyggnad av Maxi:s försäljningslokaler i Vedeby.
Ärendemängden bedöms, med hänsyn till
konjunkturnedgången minska under 2009.

Miljö- och by gg nadsnämnde n

Ekonomiskt utfall
ningsbidrag är +0,4 mnkr. Avvikelsen mot budgeten,

i Nättraby. På sikt bör en fördjupad översiktsplan

som förutsatte disposition av eget kapital om 70 tkr,

upprättas för Nättrabyområdet som med fördel kan

blir +0,5 mnkr.

upprättas i samarbete med Ronneby kommun för att

Nämnden har för sina verksamheter, exklusive

för skärgården kommer att behöva aktualiseras då

om 9,9 mnkr och genererat intäkter och övriga bidrag

nuvarande fördjupning från 1999 börjar bli inaktuell.

om 12,4 mnkr. Kostnaderna har varit 21,9 mnkr.
Det ger ett resultatöverskott om +0,4 mnkr.
För hanteringen av bostadsanpassningsbidrag
Kostnaden har varit drygt 9,5 mnkr vilket ger en liten

och en gynnsam ränteutveckling att svackan inte

negativ budgetavvikelse. (-54 tkr). Bostadsbidragen

bli långvarig och att det sker en stabilisering.

hanteras utanför nämndens ramansvar.

Förändringar i lagstiftning bl.a. avseende strandskydd,

Framtiden
Det långsiktiga planarbetet styrs av visionerna i
kommunens översiktsplanering. Under 2009 och
första kvartalet av 2010 sker fortsatt process kring
revidering av kommunens översiktsplan. Revideringen
syftar till att ta fram en markstrategi för kommunens
utveckling. Fokus läggs i likhet med tidigare på

tillsammans med Gehl Architects. En grönstrukturplan

ekokommunarbete och agenda 21 har förts över

utvecklingsområden kommer också att bli aktuella för

är i princip färdigställd. En vindkraftsplan är under

till kommunledningsförvaltningen. I samband

att möta efterfrågan. Grönstrukturplan, vindkraftsplan

framtagande. En fördjupad översiktsplan för Rosenholm

därmed blev kommunekologen, som är anställd

samt strategi för klimatförändringar är exempel på

har varit på samråd. Utöver det har arbetet med den

inom planavdelningen, tillförordnad miljöchef med

utredningar som utgör nya underlag för arbetet med

sammanhållande översiktsplanen intensifierats. På

kommunekologuppgifter på halvtid.

revidering av översiktsplanen. Planeringsinsatser

förtätning och funktionsomvandling i centrala delar

planavdelningen har två medarbetare under hösten

Karlskrona kommun är representerad tjänste-

haft översiktsplanen som huvudsaklig arbetsuppgift.

mannaberedningen som bereder styrelseärenden

centrala lägen, med t ex utveckling och förädling av

Totalt finns 107 detaljplaner/ områdesbestämmelser

till ekokommunföreningen

centrumkärnan med utgångspunkt från utredningen

bygglov/bygganmälan och tillsynsansvar för
energideklarationer innebär ökade resursbehov.
Miljöavdelningen är efter omorganisation renodlad
för arbete med myndighetsutövning gällande framför
allt miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen
och tobakslagen. Fokus läggs på intäktsgenererande
tillsynsarbete.
En fortsatt utveckling samarbete och integrering
mellan miljö-, plan- och byggavdelningarna förefaller
naturlig för både översikts- och detaljplanering men
även inom bygglov- och tillsynshanteringen. Revidering
av kommuntäckande översiktsplan, grönstrukturplan,
vindkraftsutredning, buller- och VA-utredningar kan
nämnas som exempel.

kommer att läggas på stadsbyggnadsprojekt i

Miljö- och byggnadsnämnden
Resultaträkning (mnkr)

2008

2007

2006

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

12,4
-31,4
-19,0

11,3
-30,9
-19,6

12,7
-30,2
-17,5

på Trossö spelar en viktig roll i detta sammanhang.

Kommunbidrag
Årets resultat

19,3
0,3

19,9
0,3

19,8
2,3

Miljöbokslut för Karlskrona kommun har upprättats.

Centrummiljöerna i Jämjö, Nättraby och Rödeby

Investeringsutfall

0,0

0,0

Avdelningen har deltagit i projektet ”ekomat.nu”.

föreslås studeras med syfte att skapa nya bostäder

39
38

41
40

Antal bygglov
805
Antal bygganmälningar
903
Antal ansökningar enskilt avlopp		

845
717
293

862
772

Antal bostadsanpassningsbidrag

537

487

Kommunens Agenda 21-arbete har även i år haft

”Strategi Karlskrona”. Planeringsinsatser kommer att

från nyuppstartat ärende till antagande. Åtta

två huvudinriktningar, dels deltagande i kommunens

läggas på att förädla Trossös gator, torg och parker

detaljplaner har antagits och ytterligare två är

klimatsatsning ”Energiska Karlskrona” samt deltagande

i syfte att öka stadens attraktivitet och skapa nya

godkända och inväntar ett antagande. Tre detaljplaner

i den förstudie för att lansera Blekinge skärgård

handelslägen. Lokalisering av ett nytt stadsbibliotek

har överklagats. Antalet beslut i planärenden har

som kandidat till av UNESCO utsett biosfärområde.

under 2008 fördubblats jämfört med året innan,
från 34 till 69. Under 2008 har stort fokus lagts på

Djurskyddsansvaret har överförts till länsstyrelsen
under året.
Ett mer formaliserat samarbete vad gäller

och centrumfunktioner.
En ny stadsdel utvecklas på Pottholmen bl.a.
innehållande ett World Trade Center vilket

arbete av Stortorget, Amiralitetsslätten och Hoglands

detaljplanläggningen med tydligare fokusering på

förutsätter flyttning av brandstationen till nytt läge.

park. Ett samverkansprojekt med byggbolaget Kärnhem

miljöhänsyn har påbörjats.

Handelshamnen och Oljehamnen med omgivningar

Pottholmen.

rimligare arbetsbelastning på bygglovavdelningen.
Förhoppningsvis innebär statliga bidragsformer

med bostäder, kontor, handel och service. Helt nya

har arbetats fram till parallella arkitektuppdrag på

Antalet bygglovsärenden kan förväntas minska
till följd av rådande konjunktur. Det ger en

har kommunbidrag om knappt 9,5 mnkr uppburits.

Ansvaret för det miljöstrategiska arbetet bl.a.

och förskolor. Förvaltningen har deltagit i utvecklings-

fånga upp mellankommunala intressen. En fördjupning

bostadsanpassningsbidrag, erhållit kommunbidrag

arbete under 2008.”Strategi Karlskrona” färdigställdes

Avdelningen har arbetat intensivt med äldreboenden

Ett flertal detaljplaneprojekt väntar i Trummenäsområdet. Det råder fortsatt tryck på detaljplaner

Miljö- och hälsoskydd

översiktsplanering samt olika kommunala behov.

VerksamhetsBERÄT T EL S Er

Resultatet för verksamheten exklusive bostadsanpass-

översiktsplan, vilket har återspeglats i avdelningens

på uppdragslistan. De befinner sig i olika stadier

52

Bygglov/bygganmälansärenden

		

Inventering samt planläggning av sanering av PCB
i byggnader har påbörjats underhösten.

är andra intressanta utvecklingsområden liksom

Antal anställda
Antal årsarbetare

37
37

Verksamhetsmått

506

Rosenholm och Södra Saltö.
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Tekniska nämnden

		

Tekniska nämnden

T ekniska nämnden	

VerksamhetsBERÄT T EL S Er

Elsanering i Wämöparken och kulturbyggnaderna

bland annat Rådhuset, Konserthuset, Magistraten och

har renoverats enligt fastställd plan, för 0,4 mnkr.

Medborgarhuset i Lyckeby anslutits till fjärrvärmenätet.

Torgstadgarna har omarbetats och betalningsrutiner

Antalet fastigheter med oljeeldning har minskat från
35 till 30 under året.

m.m. har effektiviserats för torghandeln.

Större investeringsprojekt under året har varit,

Torgtillsyn samt parkeringsövervakning har lagts
ut på entreprenad och sköts från och med augusti

förskola Bastasjö, ombyggnad Rosenfeltskolan,

2008 av CREAB.

ombyggnad Östersjöskolan och autismboende Bastasjö.

Lekplatser i Jämjö har under året färdigställts, den
handikappanpassade lekplatsen på Skolvägen har

Hamnverksamhet

försetts med belysning och lekplatser i Lyckeby har

Det totala behovet av underhåll i kommunens

renoverats för 0,6 mnkr enligt fastställd plan.

hamnanläggningar är generellt stort. Särskilt

Ny konsolbrygga har upphandlats och påbörjats

är kajanläggningarna på flera håll i behov av

vid Saltö badplats till en kostnad av 1,3 mnkr.
Karlskrona har investerat i Hälsans stig för 0,5 mnkr,
vilken invigdes under hösten.

av 2008 och detaljerade underhållsplaner kommer att

motionsspår i Bastasjö har anlagts för 0,6 mnkr.

påbörjas under 2009.

Nya gång- och cykelvägar har anlagts under året;

Planering för plombering av oljebergrummen i

Saltsjöbadsvägen, Saltö /Dragsö och Ekorrvägen

Bryggarberget och avveckling av oljehamnen fortsätter

Försäljning av Skönstaviks camping och

Ansvarsområde

till Lindesnäs båtklubb har anlagts för 2,5 mnkr

gator och vägar, park- natur- och fritidsanläggningar,

varav Citygross också lagt 2,5 mnkr.

hamnverksamheter, vatten- och avloppsverksamhet,
renhållningsverksamhet samt civilförsvarsanläggningar.
Dessutom utförs produktionstjänster och underhållsplanering för verksamheterna i egen regi.

Årets händelser
Gata- och parkverksamhet
Under 2008 har 0,5 mnkr lämnats till förbättringsprojekt för enskilda vägar, vilket Vägverket växlat upp
med 1,0 mnkr. Sjuhalla vägförening har fått utbetalat
bidrag om 0,4 mnkr.
Långöbron har rustats upp för 0,3 mnkr med ny
beläggning och ny belysning.
Ca 210 gatubelysningsarmaturer med kvicksilver

Utbyte av isolering har utförts på bron över
Lyckebyån (Verkövägen) för 1,7 mnkr.
Handikappanpassning och trafiksäkerhetsarbetet av
offentlig miljö har fortsatt under 2008.

2009.

parkeringshuset Urmakaren har effektuerats under

Neddragning av fångstkvoten och landning av torsk

2008 för att klara 2009 års besparingskrav.

har minskat från 3.986 ton till 2.368 ton. Landning
av sill har ökat från 25 ton till 211 ton på grund av

Fastighetsverksamheten

snörpfiske inomskärs. En utredning genomförs under

Verksamheten omfattar tre huvuddelar; egna lokaler,

inledningen av 2009 för att skapa underlag för en

inhyrda lokaler samt fritidsanläggningar. Den totalt

framtida strategi avseende fisket i Karlskrona. Särskilt

förvaltade lokalytan var vid årsskiftet ca 488.000 m .
2

Driftskostnader uppgår till ca 84 mnkr varav

kommer Saltös roll som fiskehamn att belysas.
Kryssningsanlöpen ökade från 3 till 10 i jämförelse

16 busshållplatser har handikappanpassats för

mediekostnader (värme, el samt VA/sopor) uppgår till

0,5 mnkr varav hälften bekostats av länstrafiken.

ca 56 mnkr. Genomförda energieffektiviseringar i egna

Antalet gästhamnsnätter ökar och var tillsammans

fastigheter har gett goda resultat och driftskostnaderna

med de privata gästhamnarna drygt 10 400 gästnätter

har byggts om för 0,5 mnkr, vilket förbättrat såväl

har minskat med 3,6 mnkr vilket möjliggjort

vilket bara överträffades 2006.

trafiksäkerheten som boendemiljön.

nedanstående ökning av planerat underhåll.

Korsningen N Smedjegatan/Ö Köpmangatan

Trädplantering och trafiksäkerhetsåtgärd i form
av avsmalning väg har utförts längs Kryddgatan.
Kantskoning har reparerats/förhöjts längs delar
av Borgmästarekajen för 0,5 mnkr.

Underhållsbudget uppgick till 32,8 mnkr och utfallet

med 2007. Ca 6000 passagerare besökte Karlskrona.

Antalet båtplatser för fritidsbåtar ökade under
året med 132 till 1 425. Främst har nya båtplatser

blev 34,9 mnkr. De största enskilda underhållsarbetena

tillkommet i Garpahamnen, Hallahamnen och på

har genomförts på Vedeby- och Spandelstorpsskolan.

Ekenabben. Utöver hamnavdelningens egen uthyrning

Planerat underhåll för egna fastigheter har ökat kraftigt

svarar båtklubbar för uthyrning av båtplatser i hamnar

Kungsbron har reparerats för totalt 0,8 mnkr.

från 62 kr per m2 till 69 kr per m2. Andelen planerat

som självförvaltas. Vidare diskuteras bland annat med

Utbyte av alléträd längs Drottninggatan har

blev 67 % av hela underhållet vilket är väsentligt högre

Näringslivsenheten ett större projekt med EU-stöd för

än målsättningen 62 %.

att skapa förutsättningar för ökad småbåtsverksamhet i

fortgått varvid 11 nya träd har planterats, och

har ersatts med högtrycksnatriumarmaturer och lampor

trädrenoveringar har utförts vid Skeppsbrokajen

längs infartsleden har bytts ut mot Högtrycksnatrium

och Dockegatan för totalt 1,0 mnkr.

Longlife – vilka har en livslängd som är 4 gånger mot

Under 2008 har ett nytt blomsterprogram upprättats.

vanliga lampor.

20 nya växtpelare av granris sattes upp längs

Följande investeringsprojekt har genomförts, solceller

Karlskrona. Sedan tidigare kvarstår tekniska nämndens

Telenor Arena och Rödebybadet samt värmepumpar

målsättning med en årlig utökning av 100 kommunala

på Ramdala skola.

fritidsbåtplatser.

Fortsatt arbete med energieffektivisering och

Den positiva utvecklingen för färjetrafiken fortsatte

Ronnebygatan och Borgmästaregatan som

att ersätta oljeeldade fastigheter med alternativ

under första halvåret 2008, för att under andra halvan

0,3 mnkr varav Affärsverken har bekostat hälften.

julutsmyckning. Målet är att inför julen 2009

uppvärmning. Under 2008 ersattes oljeeldningen

av året plana ut och uppvisa en vikande tendens.

Energibesparingen på julbelysningen är 95 %.

förse dessa med belysning.

vid Tvings skola med pelletsanläggning. Vidare har

Stena Line tog därför den tredje färjan på linjen

Ny julbelysning på Trossö är uppsatt för
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Ny cirkulationsplats vid Citygross samt ny infart

Verksamheten omfattar förvaltning av fastigheter,

Kungsbron 0,6 mnkr och på Sanda Sturkö. En översikt
över det totala underhållsbehovet togs fram under slutet

Ny ridväg i Spandelstorp samt ridväg samt

Asfaltsbeläggningar har lagts för 2,7 mnkr.

upprustning. Akut upprustning har utförts vid kaj
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Ekonomiskt utfall
Tekniska nämnden redovisar en negativ avvikelse mot
budget 0,1 mnkr. Det ekonomiska utfallet uppgick till -1,6
mnkr att jämföra med budgeterat resultat på -1,5 mnkr.

T ekniska nämnden	

Ombyggnad av Karlskrona vattenverk fortsätter
med etapp III och projektet kommer att innehålla ny
renvattenpumpstation, ny luthantering, nytt ställverk,
renovering av renvattenreservoarerna samt reservkraft.
Överföringsledningar vatten och avlopp Kristianopel

att löpa på sju år med möjlighet till två års förlängning.

Park/natur

Det nya hyressystemet har nu gett möjlighet till att satsa

avloppspumpstationer och en tryckstegringsstation

höjd kvalité på våra objekt.
Energieffektiviseringen kommer att utvecklas och
satsning på att minska konsumtion av eldningsolja
och el fortsätter. Målen för 2009 är bl. a att
energianvändningen för värme ska minska till
110 kwh/m2/år och för fastighetsskötsel med

i Kristianopel kommer att läggas ner och två nya
byggs.
Upphandlingen av hushållsavfall, latrin och
slamtömning har genomförts och generat nya avtal

Affärsverken kommer att fortsätta att ta ansvar för

10 % samtidigt som inomhusklimatet ska säkerställas.
Användningen av fossila bränslen ska minska med 20 %.
Samlokalisering med Gata/Parkavdelningen på
Oskarsvärnsanläggningen kommer ge bättre möjlighet

Karlskrona-Gdynia ur drift. Godsmängden stannade på

2008

2007

2006

på lokaleffektivisering kommer att kräva omfattande

Intäkter		
Kostnader		
Nettokostnad

632,7
-715,3
-82,6

631,9
-724,5
-92,6

596,0
-701,4
-105,4

81,0
-1,6

93,4
0,8

98,2
-7,2

106,0

115,0

116,6

249
242

289
283

319
312

1 065 000 ton i jämförelse med 1 190 000 ton året

avsatta för tillgänglighetsåtgärder av allmänna lokaler

Kommunbidrag		
Årets resultat

före. Antalet passagerare var 375 000 under 2008

varför stor uppmärksamhet kommer att ägnas åt

jämfört med 431 000 år 2007.

att uppnå målsättningen att senast 2010 klara lätt

Investeringsutfall

Miljökonsulter har anlitats i samband med
tillståndsprövning för fortsatt hamndrift och utbyggnad
av ny färjekaj.

avhjälpta fel för tillgänglighet i allmänna lokaler.

Antal anställda
Antal årsarbetare

I december beslutade kommunfullmäktige om

Verksamhetsmått		

besparingar fr o m 2009 genom lokaleffektivisering

Fastighetsförvaltning (1000 kvm)

Vatten-, avlopps och renhållningsverksamhet

och 7 mnkr ska sparas genom sådana åtgärder och

Under året har intäkterna för konsumtionsavgifterna

denna besparing ska ökas till 12 mnkr år 2011.

Total lokalyta		
Därav kommunägda
Därav förhyrda		
Outhyrda lokaler		
Andel outhyrda i %
av total lokalyta		
Bokfört värde mnkr
Planerat underhåll tkr
Planerat underhåll i förhållande
till totalt underhåll i %
Planerat underhåll kr/m2
Antal anläggningar som
försörjs med olja		
Oljeförbrukning, totalt i m3
Total kostnad,
egna lokaler kr/m2
Total kostnad,
inhyrda lokaler kr/m2

ökat med 3,3 mnkr eller 2,9 %. Ökningen beror dels

Besparingen förutsätter översyn av lokalanvändningen

på taxehöjning och dels att fler abonnenter har kopplat

i verksamheterna och att ytbehoven minskas liksom

in sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

behovet av externa lokaler. Ett omfattande arbete

Anläggningsavgifterna generade ett överskott

för lokaleffektivisering har etablerats i samverkan

om 4,9 mnkr. De ökade intäkterna finansierar

mellan alla förvaltningar, kommunala bolag och

delar av underhållsinsatserna på 14,8 mnkr för

fastighetsavdelningen som håller samman arbetet och

vattenförsörjning och avloppshantering med bland

stödjer förvaltningar i sin lokalöversyn.

annat ombyggnationen av Karlskrona vattenverk och

Kommunens hamnverksamhet undertecknade

en omfattande omläggning/utbyggnad av ledningar i

före årsskiftet ett avtal med Eupec France avseende

samband med Affärsverkens utbyggnad av fjärrvärme.

uppläggning i Verkö Industrihamn av gasrörsektioner,

Projektet Dagvattenledning Strandvägen, Saltö har
genomförts.
96,4 % av boende i villa har valt sortering av
hushållsavfall.
86,6 % av boende i flerfamiljshus har valt sortering
av hushållsavfall.
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Tekniska nämnden
Resultaträkning (mnkr)

Under 2009 finns 12 mnkr i investeringsbudgeten

som ska ingå i det rysk-tyska gasledningsprojektet i
Östersjön. Avtalet som löper under 3 år och intäkter
totalt på ca 30 miljoner. Förutom arrendeavgifter
kommer intäkterna från varuhamnsavgifter och
anlöpsavgifter. Ca 400 anlöp väntas till Verkö under

2006

297
10,22
2,64
3,40
1,72
2,46
639
14 374
7 470
6 630

363
12,55
3,83
5,18
1,46
2,08
614
14 345
8 513
5 550

			
196

161

163

24

21

23

Hamn				

att samordna ledningen på drift och underhåll. Kraven
insatser från fastighetsavdelningen.

250
8,67
1,96
1,87
1,68
3,16
687
14 580
6 202
8 110

Parkmark, drift o underhåll
kr per invån 		
Lekplatser, drift och underhåll
kr per invån		

insamlingen av hushållavfall och latrin.

2007

Gator o vägförvaltning			

som börjar gälla från hösten 2009. Avtalen kommer

Framtiden
av objektsstyrda skötselplaner kommer att innebära en

2008
Drift och underhåll kr/invånare,
exkl ensk vägar o belysning
Bruttokostnad i kr per m2
varav underhållsbeläggning
varav vinterväghållning
varav barmarksrenhållning
varav övrigt underhåll
Gatubelysning kr/ljuspunkt
Antal ljuspunkter		
varav kvicksilverarmaturer
varav högtrycksarmaturer

- Fågelmara ska genomföras. Avloppsreningsverket

mer på underhåll och bättre uppföljning. Framtagandet

VerksamhetsBERÄT T EL S Er

488
339
149
10

482
337
145
10

461
322
139
6

2,0%
875
23 332

2,1%
880
20 672

1,3%
861
15 900

67%
69

55%
61

55%

30
620

35
873

1 177

622

612

661

1 117

1 096

1 070

Fritidsbåtsplatser,
kommunal förvaltning
Fritidsbåtsplatser,
självförvaltning		
Fritidsbåtplatser,
båtklubbsarrende		

1426

1 294

899

895

188

188

1 215

VA				
Kostnader i kr per kbm
inkl moms för hushåll med
40,00
38,75
37,50
förbrukning 200 m3/år
Konsumtionsavgifter i tkr
120 666 117 382 113 931
Anläggningsavgifter i tkr
8 391
9 839
4 820
Antal tm3 debiterad
vattenmängd			
3 784
3 739
Antal tm3 producerat vatten		
5 228
5 370
Antal tm3 renat avloppsvatten		
8 895
7 800
VA-abonnemang,		
14 185
13 819
abonnemangsfördelning:			
Vatten och avlopp
11 847
11 029
Vatten		
670
677
Avlopp		
743
610
Renhållning,
abonnemangsfördelning:
Villor, osorterat
Villor, sorterat
Villor, hemkompost
Fritidhus, osorterat
Fritidshus, sorterat
Fritidshus, hemkompost
Flerfamilj, osorterat
Flerfamilj, brännbart
Flerfamilj, komposterbart

690
595

525
8 596
5 526

584
8 404
5 072

673
8 206
5 075

252
1 350
646

318
1 329
627

326
1 310
607

301
947
828

595
1 506
1 192

686
1 350
1 068

Slamtömning				
Septitank
5 434
5 221
Sluten tank
285
275
Slam		
250
428
Spolbrunnar
155
127

4 720
234
1 193
42

Latrintömning				
Åretrunttömning
10
13
Sommartömning
192
256

21
354

perioden.
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K ommun ala bolag och kommun alförbun d

Översikt

resursutnyttjande främja en god elförsörjning. Bolaget

Elnät
Ärendet om oskäliga nätavgifter från 2003 har under
året avgjorts. Energimarknads-inspektionen och bola-

AB Karlskrona Moderbolag
(mnkr)

2008

2007

2006

2005

Omsättning
Resultat efter finansnetto
Soliditet %
Eget kapital
Balansomslutning

1,7
-19,3
44
188
428

1,6
-17,7
50
213
427

1,6
-15,8
55
231
420

1,9
-14,7
61
255
419

ärendet inte längre drivs i domstol. Under sommaren

Kundantalet har ökat och så även omsättningen från

uppstod ett fel på elkabeln till Trossö som orsakade ett

206 mnkr 2007 till 312 mnkr 2008. Utvecklingen av

stort avbrott och kostade mycket att reparera. I övrigt

småföretag som kunder är stor liksom antalet kunder

har huvud-inriktningen av arbetet varit färdigställande

i Kristianstad som ökar ständigt. Årets resultat efter

av 20kV kabelslingor samt byte av elmätare.

finansiella poster är 11,6 mnkr.

Värme

AB Karlskronahem

Äga och förvalta aktier i de företag som ingår i ak-

verket och anbuden kommer att granskas och utvärderas under våren. Fullmäktige kommer att besluta om

Bolaget ägs till 100 % av Karlskrona kommun.

igångsättningstillstånd i mars. Kulvertutbyggnad har

Affärsverken Karlskrona AB

med ombyggnad av panncentralen på Kungsmarken

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

fortsatt till Saltö. Produktionsresurserna har förstärkts

2008

2007

2006

2005

365
35
29
28
24
863

341
34
28
28
24
838

332
38
27
27
24
776

300
28
25
25
24
733

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

Viktiga händelser
Koncernen Affärsverken omsatte under året 646 mnkr,
vilket är en ökning med 24 % jämfört med 2007.
Koncernens resultat före dispositioner blev 46 mnkr
jämfört med budgeterat 39 mnkr.
Moderbolagets, Affärsverken AB, verksamhet under
året per verksamhetsgren:

58

Viktiga händelser

Anbud har begärts in för byggnation av kraftvärme-

(mnkr)

ägs till 100 % av Affärsverken Karlskrona AB

get har träffat en överenskommelse som innebär att

Ändamål
tiebolagskoncernen enligt fullmäktiges bestämmande.

Kommu nala bolag och kommu nalförbu nd	

till bioolja.

(mnkr)
Omsättning
Resultat efter finansnetto
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

Karlskrona kommun har upphandlat renhållningen och
Affärsverken vann upphandlingen för insamling av hushållsavfall och omhändertagande av allt hushållsavfall.

2008

2007

2006

2005

298
-3,8
18
312
1 827

290
-3,6
18
312
1 828

286
4,4
18
316
1 871

291
5,9
16
319
2 066

(mnkr)

Under året har uthyrningsgraden sjunkit något.

Omsättning
Resultat efter finansnetto
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

Huvudsakligen har outhyrda lägenheter på Marieberg
ökat. Bolaget fortsätter sitt arbete med riktad marknadsföring och med högnivårenoveringar av ett begränsat
antal lägenheter på Kungsmarken fortsätter. Antalet
outhyrda lägenheter vid årsskiftet uppgick till 72 lägenheter och antalet spärrade lägenheter uppgick till 51.

2007

2006

2005

312
12
5
4,8
99

206
10
6
4,8
85

191
12
7
4,8
65

137
9
9
4,8
52

Planerat underhåll uppgår till 37 mnkr varav 24 mnkr
är budgeterat dvs extra insatser har gjorts under året
med 13 mnkr totalt.
Finansnettot överensstämmer med prognostiserat
finansnetto.
Totalt har 40 mnkr nedlagts i investeringar
under året varav den största är renoveringen

Ändamål

liga regler förmedla mark- 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.

till +3 mnkr jämfört med budgeten på +3,5 mnkr.

100 % av AB Karlskrona Moderbolag.

som lämnades år 2006.

2008

51,9
3,1
10
37
370

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår

vilket motsvarar en återföring av del av koncernbidrag

Affärsverken Energi AB

52
3,4
10
37
368
		

eller tomträtter i Karlskrona Kommun. Bolaget ägs till

nosen. Bolaget erhåller koncernbidrag med 3,5 mnkr

affärsområdet år 2008

55
4,2
10
37
365

verksamhet att förvärva, avyttra och förvalta fastigheter

Ombyggnad av Wittus blev klar under året.

de resultatmål som fullmäktige har beslutat om för

2005

Viktiga händelser

för år 2008 vilket är i överensstämmelse med prog-

utbyggnad i hela kommunen. Affärsverken uppfyller

2006

AB Karlskronahem har som övergripande mål för sin

Årets turistsäsong blev bättre än föregående år.

Under året har förfrågningarna ökat kraftigt kring

Omsättning
55
Resultat efter finansnetto
3
Soliditet i %
10
Eget kapital
37
Balansomslutning
365
		

2007

Bolagets syfte är att med beaktande av kommunalrätts-

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,8 mnkr

Stadsnät

2008

Ändamål

Viktiga händelser

Båttrafik

Kruthusen
Företagsfastigheter AB
(mnkr)

Ändamål

Renhållning

VerksamhetsBERÄT T EL S Er

Allmänt har efterfrågan varit stabilt hög avseende
såväl avseende kontorslokaler och industrilokaler.
Vakansgraden är ca 6 % för bolaget som helhet.
Investeringar har under året gjorts med 25,8 mnkr.
Högre underhållskostnader och större osäkra fordringar har påverkat bolagets resultat.
Byggnation av BTH etapp 1 har inletts under hösten
och etapp 2 påbörjas 2009.

Karlskrona Stuveri AB
(mnkr)
Omsättning
Resultat efter finansnetto
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

2008

2007

2006

2005

8,3
0,4
60
2,6
4,8

8,6
0
70
2,4
4,1

8,4
0,5
68
2,4
4,2

6,4
0,5
72
2,3
3,9

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

av Fasanen (12 mnkr)

Bolaget skall bedriva handel med energi. Bolagets
syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt
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(8,6 mnkr). Bolaget redovisar ett resultat på +0,4 mnkr.

Fastighetsbolaget
Gullberna KB

Den ekonomiska basen för Stuveribolaget är verksam-

(mnkr)

Viktiga händelser
Bolagets omsättning uppgick under 2008 till 8,3 mnkr

het i anslutning till färjetrafiken. Den utgör ca 90 % av
hela verksamheten. Två års avtal med Stena Line om
stuveritjänster är tecknat för 2008 och 2009.
Förhandling pågår om stuveritjänster i anslutning till

Omsättning
Resultat efter finansnetto
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

2008

2007

2006

2005

0
0,6
100
14
14

0
0,4
100
13
13

3,2
-1,6
99
13
13

12,3
0,3
4
1,8
51

gasrörshanteringen inom Verkö hamn.

(mnkr)
Omsättning
Resultat efter finansnetto
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

2008

6,6
-0,5
36
0,6
1,6

2007

4,3
-0,4
35
0,6
1,6

Bolaget är vilande.

Karlskrona Fryshuset AB

2006

2005

3,1
0
100
0,6
0,6

-

Ändamål
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.

Viktiga händelser
Bolaget omsatte under året 6,6 mnkr jämfört med 4,3

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

Kommunalförbundet
Räddningstjänsten
Ö Blekinge
(mnkr)
Omsättning
Resultat efter finansnetto
Soliditet %
Eget kapital
Balansomslutning

idrotts- och musikevenemang. Evenemangen har riktats
till olika målgrupper tex ungdomar som deltog i Baltic
Sports Camp. Under 2008 har bolaget arrangerat 15
evenemang. Bolagets negativa resultat beror på evenemangen Dahlgren/Jöback och juleventet Christmas With.

under 2008. Inriktning friska medarbetare innebär att
vi arbetar med främjande, förebyggande och reha-

VerksamhetsBERÄT T EL S Er

pågå under tre år. Programmet vänder sig till medarbetare som vill gå tidigare i pension eller som vill göra
något annat inom Karlskrona kommun som arbetsgivare
eller som vill göra något annat utanför Karlskrona kommun som arbetsgivare. En förutsättning för att omfattas
av programmet är att en tjänst kan dras in eller ersättas
med annan medarbetare vars tjänst kan dras in. Totalt
satsar kommun 50 miljoner kronor under programtiden.

via vår Kommunhälsa och via det utvecklingsarbete

Karlskrona kompetenscenter (KKC)

som specialistgrupp Hälsa inom Serviceförvaltningen

Under året 2008 har KKC genomfört verksamhet

bedriver (se vidare under punkt 3 Hälsa). Under 2008

genom katalogutbud, uppdragsverksamhet och förvalt-

ser vi en fortsatt minskning av antal sjukdagar (2,5

ningsinterna arrangemang i rollen Karlskrona kommuns

färre dagar för hela kommunen). Sjukfrånvaron ökar

mötesplats i kompetens- och verksamhetsfrågor. Det

något bland män och vi ser också en liten ökning av

övergripande syftet med KKC är att genom samordning

den korta sjukfrånvaron vilket resulterar i att vi under

på ett effektivt vis tillgodose betydande delar av kom-

2009 kommer att analysera och ta fram åtgärder för

petensutvecklingsbehovet för personal i kommunens

att stoppa den ökning som skett de senaste tre åren.

förvaltningar och bolag. Drygt 15 000 personer har

Den totala sjukfrånvaron för 2008 är 7,2 %, vilket kan

på olika vis deltagit i de aktiviteter och utbildningar

jämföras med 7,7 % för år 2007.

som KKC har arrangerat och genomfört.
Uppdragsverksamheten uppgår till cirka 250 antal

hösten 2005 i enlighet med kommunstyrelsens beslut

arrangemang. Exempel på uppdrag är handledarut-

arbetar med ett personalprogram som bygger på

bildning personalprogrammet, distansutbildningar,

gemensamma värderingar och delaktighet. Samtliga

mässor, nätverksträffar, cafékvällar, FAS verktyget,

2008

2007

2006

2005

chefer har utbildats till handledare i programmet och

chefsutveckling, arbetslagsutveckling, idékällaren och

66
0
5
2
46

62
0
2
0,9
42

58
0,9
2
0,9
39

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

arbetsplatsträffar är det forum där chefer och med-

Säljö samarbetsbana.

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

Viktiga händelser
Förbundet omsätter 66 mnkr och resultatet för år 2008
är ett nollresultat.
Stora investeringar pågår bla i olika fordon samt i
RAKEL.

varit de personalpolitiskt prioriterade inriktningarna

Inriktning attraktiv arbetsgivare innebär att vi sedan

mnkr 2007. Bolagets resultat är -0,5 mnkr.
Bolaget har under verksamhetsåret arrangerat både

Friska medarbetare och attraktiv arbetsgivare har

biliterande insatser. Den största delen av arbetet sker

Ändamål

AB Arena Rosenholm
Karlskrona

Personalpolitiska
inriktningar 2008

Personalberättelse	

arbetare systematiskt arbetar igenom programmet

Under hösten 2008 har två projektledare varit

som består av upplevelsebaserade övningar. I februari

tidsbegränsat anställda för att arbeta med två för-

2008 genomförde vi ett s k Andra åk med personal-

projekteringar, en för kommunen och en för närings-

programmet då samtliga medarbetare i Karlskrona

livet. Förprojekteringarna finansieras av Europeiska

kommun bjöds in till ett halvdagsseminarium på temat

socialfonden (ESF) och har till syfte att kartlägga

bemötande. Under 2008 har vi också utbildat perso-

kompetensbehovet i samtliga förvaltningar, Karlskro-

nalspecialister och fackliga företrädare i verktyget

nahem, Blekinge Museum och 58 företag. Stora delar

FAS Arbetsliv i syfte att implementera samverkans-

av Karlskrona kommuns medarbetare har deltagit i

avtalet och skapa en fortsättning för arbetet med

en kompetensinventering utifrån behov av kompetens-

personalprogrammet.

utveckling. Med detta som underlag kommer KKC att

Inriktning attraktiv arbetsgivare innebär vidare att

framställa en EU-ansökan till ESF under våren 2009.

kommunfullmäktige under 2008 tog beslut om att
permanenta Karlskrona kompetenscentrum (se vidare
punkt 2 Kompetens ). Karlskrona kompetenscentrum
är ett projekt som drivits under 3 år och som efter
utvärdering nu ingår i ordinarie verksamhet inom
serviceförvaltningen.
2008 infördes anställningsprövning på samtliga
externt tillsatta tjänster. Detta kompletterades under

Ledarskap
En grundutbildning (steg 1) för första linjens chefer har
genomförts under 2008 med 15 deltagare. Vidare har
en utvecklingsgrupp arbetat fram innehållet i ledarutvecklingsprogram steg 2 som kommer att genomföras
fr o m våren 2009.

hösten med ett omställningsprogram som kommer att
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Rekrytering

Hälsoinspiratörer

I Karlskrona kommun är pensionsavgångarna vid

Under våren 2008 erbjöds ca 30 medarbetare att

65 års ålder beräknade till ca 1000 personer under

utbilda sig till hälsoinspiratörer. Hälsoinspiratörerna

de närmaste 10 åren. Avgångarna fördelar sig jämnt

är medarbetare som har ett intresse för hälsofrågor

under en 10 års period med ca 100 avgångar per år.

och som har arbetskamraternas förtroende att utveckla

De stora volymerna av pensionsavgångar finns inom

dessa frågor på arbetsplatsen. Hälsoinspiratören ska

skola, vård och omsorg. Åldersfördelningen i kommu-

verka för att sprida information om hälsa och friskvård

nen är relativt jämn och det gör att det inte finns någon

bland sina arbetskamrater. Genom ett hälsofrämjande

särskild rekryteringspuckel i nuläget. Rekryteringsbeho-

förhållningssätt ska de skapa trivsel och ett gott arbets-

vet för kommunen har tillgodosetts utan större problem,

klimat, vilket leder till friska arbetsplatser och goda

och uppkomna vakanser har kunnat återbesättas med

arbetsresultat. Hälsoinspiratörerna ska ses som en

rätt kompetenser.

resurs i det förebyggande hälsoarbetet. Hälsoinspira-

Äldreförvaltningen arbetar kontinuerligt med

törerna träffas 1–2 gånger per halvår för inspiration i

ambassadörer. Dessa är ute och informerar på skolor

det fortsatta arbetet. Idag finns ca 90 hälsoinspiratörer

om arbete i vården. Kommunen har som tidigare år

som ingår i nätverket.

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.

vartannat år. Nästa medarbetarenkät kommer att
genomföras hösten 2009.

Hälsa

Kommunhälsan

Friskvård

finns i lokaler på Telenor Arena Karlskrona sedan

Föreläsare/informatörer i Möjligheternas Hus är

ring, rökavvänjning, viktgrupp, och prova på yoga.

personal från Kommunhälsan, från socialförvaltningens

C:a 700 timmar har använts för att stödja arbetsle-

alkohol-, drog- och ekonomisektion samt fackliga före-

dare/arbetslag/enskilda, inom det psykosociala om-

trädare. En beteendeterapeut arbetar med reflektions-

rådet. Det har varit handledning/arbetslagsutveckling

samtal och en sjukgymnast med basal kroppskänne-

och även konfliktbearbetning och krisstöd.
Undersökningar för tjänstbarhetsintyg och nattarbetande personal har ökat. Mätningar som gjorts
under året har varit bl.a. buller, elektromagnetiska fält,
klimat, ljus, fukt och mögel.
Ca 500 hälsoprofiler/hälsoverktyg har utförts under

Karlskrona kommun har en inbyggs företagshälsovård

dom. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ingår
också som viktiga informatörer och samarbetspartners.

Löner och avtal

året. Kommunhälsan har medverkat i avstämningsmö-

De centrala parterna, Sveriges kommuner och Lands-

ten när anställda varit sjukskrivna 21 dagar eller mer.

ting, SKL och samtliga personalorganisationer har

Arbetsledaren, den anställde och företagsläkaren har
diskuterat den aktuella situationen och behov av eventuella insatser har utretts.
Arbetet och ansvaret för Förvaltningsringen, som
Kommunhälsan ansvarat för under största delen av
2008. Verksamheten har under året fått den struktur
som nu ska ligga till grund för att kommunen ska uppfylla de krav som ställs på arbetsgivare i samband med
rehabilitering och omplacering.
En enkät angående det systematiska arbetsmiljöarbetet har sänts ut till ansvariga arbetsledare på tre
förvaltningar. De som behövt insatser för att klara det

tecknat löneavtal som gäller tillsvidare eller fram till
den 31 mars 2010. Karlskrona kommun har genomfört
löneöversyn 2008 med alla personalorganisationer
med utfall från 2008-01-01 för Kommunals medlemmar, från 2008-06-01 för Vårdförbundets medlemmar
och för övriga organisationers medlemmar från 200804-01. Löneöversynsarbetet 2008 försenades och
utbetalning av nya löner har skett med retroaktivitet.
Under 2008 har arbetsgivare och fackliga organisationer tillsammans deltagit i utbildning i FAS Arbetsliv.
FAS Arbetsliv är ett dialogverktyg framtaget av AFA
Försäkring på uppdrag av SKL och de fackliga organi-

systematiska arbetsmiljöarbetet har erbjudits sådana.

sationerna i syfte att skapa delaktiga hos medarbetare
och chefer i utvecklingen av verksamheten samt tydlig-

De friskvårdsaktiviteter som funnits att tillgå för samtliga

2006. Kommunhälsan omfattar 10 tjänster fördelade
på läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, hälsoutvecklare,

Möjligheternas Hus

göra frågor som rör arbetsmiljö och hälsa. FAS Arbets-

anställda i Karlskrona kommun under 2008 har varit
simning en gång i veckan i någon av kommunens

skyddsingenjör, läkarsekreterare, personalkonsulen-

Arbetet med att sänka sjuktalen är alltid pågående på

som startar 2009 och ska bidra till fortsatt implemente-

simhallar samt möjlighet att gympa kostnadsfritt flera

ter/ beteendevetare och en operativ chef. Arbetet

förvaltningarna och ett minskat antal sjukdagar uppvi-

ring och utveckling av både samverkansavtal och

gånger i veckan.

sker inom tre huvudområden: förebyggande insatser,

sas i årsbokslutet för 2008 med 2,5 dagar.

personalprogram.

Som ett led i vårt hälsofrämjande arbete har
samtliga anställda erbjudits möjlighet att medverka i
Jobbing, en hälsokampanj för Sveriges arbetsplatser

lagstadgade och avtalade medicinska kontroller och
rehabilitering.
Kommunhälsans inriktning under 2008 har varit

i samarbete med Korpen. Jobbing är ett friskvårdskon-

att öka informationen om vilka insatser som kan ge

cept framtaget för att stimulera och motivera till motion

en god arbetsmiljö och förebygga sjukdom. Detta

och bättre hälsa på Sveriges arbetsplatser. Konceptet

har skett via broschyrer och tydligare information om

utgår ifrån att varje människa behöver minst 30 minu-

Kommunhälsans verksamhet på intranätet. Riktade

ter motion om dagen för att förbättra och underhålla

informationer med workshops har erbjudits fackliga

sitt välmående.

företrädare, personalsekreterare och arbetsledare.

2005 tog kommunstyrelsen beslut om att införa en
friskvårdstimme i veckan för alla medarbetare. Frisk-
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Karlskrona kommun genomför en medarbetarenkät
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första hjälp, samtalsgrupp kring stress och stresshante-

hjälper enskilda arbetstagare vid omplacering, har

Medarbetarenkät

Personalberättelse	

Dessa riktade informationer fortsätter under 2009.
Kommunhälsan har under 2008 inriktat arbetet mer

liv kommer att ingå i ledarutvecklingsprogram steg 2

En åtgärd för att sänka sjuktalen är Möjligheternas
hus, som är en rehabiliteringskurs som ingår i Kommunhälsans verksamhet. Denna kurs erbjuds sjukskrivna
och anställda i kommunen. Målet med Möjligheternas
hus är att ge förutsättningar för ökat välbefinnande och
därmed återgång i arbete. Samtidigt får deltagarna
också kunskap om rättigheter och skyldigheter i samband med sjukdom eller arbetsoförmåga.
Deltagarna är antingen sjukskrivna, riskerar att bli
sjuka eller har tidsbegränsad sjukersättning. Under
2008 startade 7 nya kurser med sammanlagt c:a
50 deltagare. Sedan verksamheten startade 2006

vårdstimmen ingår i friskvårdspolicyn för Karlskrona

på förebyggande insatser och mer på gruppverksam-

kommun. Nyttjandet av friskvårdstimmen varierar

het än på individuella insatser. Utbildningsinsatser har

mellan förvaltningar och arbetsplatser. Nästa

skett via Karlskrona kompetenscenter eller i egen regi,

literingsersättning från Försäkringskassan. C:a 80 %

mätning kommer att ske i samband med medarbetar-

bl. a systematiskt arbetsmiljöarbete, första hjälpen med

av deltagarna förändrar sin situation efter att de har

enkät 2009.

krisstöd och hjärt- och lungräddning, krisstöd – psykisk

deltagit i Möjligheternas Hus.

har drygt 200 personer deltagit i kurserna. Kurstiden
omfattar 10 tim/vecka och berättigar oftast till rehabi-
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Antal anställda
Det totala antalet tillsvidareanställda medarbetare i

Sjukdagar Per anställd/Kön

Sjukfrånvaron fortsätter att minska och är nästan

(månadsavlönade 2008-11-30)

(2007-12-01–2008-11-30)

2,5 dagar/anställd lägre jämfört med 2007. Kvinnor-

2006
800

ningen mellan män och kvinnor har inte utvecklats

600

Antal tillsvidareanställda

693
450

409

0

624
401

290

243

Kvinnor

215

111

Män

Totalt

den positiva utvecklingen av ohälsotalen. Dock finns

66

473
125
Totalt

100

0

96,41 96,41 96,15

90,27 90,35 90,37

4

33

,0
29

28

14

0–1 DAG

1–14 DAGAR	

7

14–90 DAGAR	

Sammanställning av sjukfrånvaro

0
Kvinnor

Män

Totalt

till årsarbetare följer nyckeltal tillsvidareanställda
Övertid/fyllnadstid har minskat för kvinnor men ökat med
3 timmar för män vilket ger en total ökning med 0,4 timmar/

Årsarbetare Tillsvidareanställda

anställd. Det är tekniska förvaltningen som står för den största

(månadsavlönade 2008-11-30)
2006

2007

ökningen. I huvudsak består ökningen av arbete i samband

2008
4588 4614 4617

5000
4000

Övertid och fyllnadstid i timmar/anställd

2000

950 934

1000
0

med beredskap.

3638 3680 3696

3000

(2007-12-01–2008-11-30)
921
2006

Kvinnor

Män

Totalt

arbetare följer minskningen av antal visstidsanställda
medarbetare.
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2008
14,65

16
12

Antal visstidsanställda medarbetare omräknat till års-

2007

8

8,01

i den obligatoriska redovisningen redovisas även

90– DAGAR

91,59 91,62 91,5

25

medarbetare.

månadsanställda i vår ordinarie redovisning, men

2008

50

Antal tillsvidareanställda medarbetare omräknat

varon i dagar medan den obligatoriska sjukfrånvaron

alla timanställda.

75

Antal årsarbetare

beror på att i ovanstående redovisning anges från-

4,

5

14

10

03

ändrad för både män och kvinnor jämfört med föregående år.

5,

15

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

sista sidan har sjukfrånvaron under 29 år och mellan

redovisas i antal faktiska timmar. Vidare ingår enbart

2008

18

2007

20

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är i stort sett oför-

2007

,6
3
35
,6
31 3
,8
1

1
2

,1

,1

36

33

,3

9

2
1

,5

,5

31

28

07
22
,7
8
19
,1
9

1
21
,

4

3

,5

2006

2006

Män

(2007-12-01–2008-11-30)

5,

775 705

,5

Sjukdagar Per anställd/FRÅNVARUINTERVALL
Totalt

redovisning som görs till SKL och som följer på näst
30-49 år ökat. Skillnaderna i de olika redovisningarna

3

Män

60–67 år

,8

Kvinnor

50–59 år

1

100

68

40–49 år

48
5,
1
5,
39

1000

Kvinnor

67

30–39 år

352

(månadsavlönade 2008-11-30)

2008

258 230

346 359

286

200
0

Antal Visstidsanställda

291

279

0–29 år

,2

300

ska skäl behöver stanna hemma kortare perioder.
Enligt ovanstående redovisning minskar sjukfrån-

17

400

sjukskrivningar som nu åter är i tjänst och av medicin-

varon i alla åldersgrupper. Enligt den obligatoriska

4,

medarbetare.

500

sjukskrivna medarbetare som tidigare fanns i längre

2008

39

haft en dämpande effekt på tillsättning av visstidsanställda

2008

förkylningar, influensa. Intervallet kan också omfatta

0,

anställningsprövning tillämpats under 2008 vilket troligen har

2007

intervall återfinns alla kortare sjukskrivningar t ex

,7

2006

16

(månadsavlönade 2008-11-30)

40
35
30
25
20
15
10
5
0

2007

37

Totalt

rallt beroende på att plusjobben är avslutade. Vidare har

0

Totalt

(2007-12-01–2008-11-30)

16

Timavlönade, arbetad tid i årsarbetare

Antal visstidsanställda medarbetare har minskat framfö-

250

Män

Sjukdagar Per anställd/ÅLDER
2006

948

Män

348

heternas Hus är några av de faktorer som bidragit till
Kvinnor

0,

Kvinnor

500

medvetenhet kring vikten av tidiga insatser och Möjlig-

,4

jämfört med föregående år. Ett medvetet arbete pågår
på förvaltningarna för att minska antal timanställda

962

norna har tidigare år haft nästan dubbelt så många
sjukdagar jämfört med männen. Tydliga riktlinjer, en

15,56 16,72 15,62

16

2008

978

517 475

25,32

en liten ökning i intervallen upp till 14 dagar. I detta

medarbetare.

750

na står för den största minskningen med 3 dagar. Kvin28,63 27,71

27,68

Antal timanställda medarbetare har minskat något

4012 4050 4063

2007

32,2 30,61

35
30
25
20
15
10
5
0

2008

(månadsavlönade 2008-11-30)

4990 5012 5011

2006

2007

31

5000
4000
3000
2000
1000
0

2007

2006

2008

0,

2006

400

2007

200

ytterligare utifrån en redan hög nivå.
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Årsarbetare Visstidsanställda

Karlskrona kommun har ökat med en person. Fördelenligt våra önskemål då andelen kvinnor har ökat

Personalberättelse	

15,98
12,97
10,1
9,43 9,71

8,85 8,66

(2008-01-01—12-31)

2008

2007

Total sjukfrånvaro, i timmar
720 415
805 738
Total ordinarie arbetstid, timmar 10 008 020 10 525 582
Total sjukfrånvaro, i procent
7,20%
7,66%
		
Total sjukfrånvaro
över 60 dagar, timmar
418 720
490 895
Total sjukfrånvaro, i timmar
720 415
805 738
Total sjukfrånvaro över 60 dgr
i % av total sjukfrånvaro
58,12%
60,92%
		
Kvinnor		
Total sjukfrånvaro, i timmar
621 409
686 698
Total ordinarie arbetstid, timmar 7 756 521 8 066 714
Total sjukfrånvaro, i procent
8,01%
8,51%
		
Män		
Total sjukfrånvaro, i timmar
99 007
119 040
Total ordinarie arbetstid, timmar 2 251 498 2 458 868
Total sjukfrånvaro, i procent
4,40%
4,84%

2008
		
Under 29 år		
Total sjukfrånvaro, i timmar
65 504
Total ordinarie arbetstid, timmar
985 024
Total sjukfrånvaro, i procent
6,65%
		
30-49 år		
Total sjukfrånvaro, i timmar
336 159
Total ordinarie arbetstid, timmar 4 776 894
Total sjukfrånvaro, i procent
7,04%
		
Över 50 år		
Total sjukfrånvaro, i timmar
318 752
Total ordinarie arbetstid, timmar 4 246 102
Total sjukfrånvaro, i procent
7,51%

2007
67 277
1 070 321
6,29%
350 518
5 059 237
6,93%
387 944
4 396 024
8,82%

4
0

Kvinnor

Män

Totalt
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R E V I S I O N S B E RÄTTE L SE

Revisionsberättelse för år 2008
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.
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 2008 fastställs.

Som underlag för vår bedömning åberopar vi bifogade redogörelse och rapporter.

Karlskrona den 7 april 2009

Mats Nilsson

Sven-Otto Ullnér

Ordförande

Vice ordförande

Karl-Gustav Johansson

Bo Löfgren
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Lars-Erik Johansson

Holger Olsson

Lars Eriksson

Annacarin Leufstedt

Birger Wernersson

Bilagor
Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse
De sakkunnigas (Ernst & Young)
rapporter i olika granskningsinsatser
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lekmannarevisorerna och
revisionsberättelser i:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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