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2009 var utmaningarnas år
– nu bygger vi för framtiden
En världsekonomi i gungning, stora varsel och hot om företagsnedläggningar och till det
en pandemi som kräver massiva insatser av det offentliga. Visst har 2009 varit ett år fullt
av utmaningar både för kommunanställda och förtroendevalda.
Med facit i hand kan vi konstatera att kommunens olika verksamheter mött de nya
utmaningarna på ett utmärkt sätt. Nu flyttas fokus till framtiden och hållbar utveckling.
Upprustningen av Kust till kustbanan och byggandet av kraftvärmeverket i Bubbetorp är
två bra exempel på satsningar som utvecklar Karlskrona och minskar vårt oljeberoende.
Tack vare ett varierat näringsliv klarade sig Karlskrona
igenom den ekonomiska turbulensen något bättre än
många andra kommuner. Genom ett eget omställningsprogram med erbjudande om olika utvecklingsmöjligheter och pensionslösningar kunde kommunen som
arbetsgivare undvika egna uppsägningar.
Flera stora byggprojekt har också bidragit till att
arbetslösheten inte slagit lika hårt i Karlskrona som på
andra håll. En nybyggnad på Gräsvik ger Blekinge
Tekniska Högskola förutsättningar att ta emot fler
studenter när Karlskrona blir huvudcampus från hösten
2010. I mars stod det nya hotellet med 180 rum klart
vid Fisktorget, något som öppnar nya möjligheter för
besöksnäringen.
Hållbar utveckling går som en röd tråd genom alla
verksamheter i ekokommunen Karlskrona. Bygget av
kraftvärmeverket i Bubbetorp, som nu är i gång, är
bara ett exempel. Totalt satsas 750 miljoner kronor
på kraftvärmeverket som ska eldas med biobränsle
och som kommer att ge både fjärrvärme och lokalt
producerad el.
Miljön står också i fokus i Motorways of the seaprojektet där drygt 800 miljoner satsas på godstrafiken
mellan Karlskrona och Gdynia. EU lämnar stöd med
nästan 180 miljoner och den största delen av pengarna

538. Så många har vi inte varit sedan1954!
Att miljön i och runt Karlskrona är storslagen och

går till upprustningen av Kust till kustbanan mellan

attraherar många människor märks också på intresset

Karlskrona och Emmaboda och järnvägsspåret från

för de webbkameror som återigen visar vyer från

Gullberna ut till hamnen på Verkö.

Karlskrona via Internet. Med en egen solmätare på

För tionde året i rad ökar befolkningen i Karlskrona.
I kommunen bor nu 63 342 personer, en ökning med

Kungsholmen är det nu också bevisat att Karlskrona är
en av Sveriges tre solsäkraste platser.
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Den attraktiva livsmiljön

politiker som förvaltningschefer besöker företagen för

Både i staden och på landsbygden planeras för bo-

att lära och knyta tätare kontakter.

städer, företagande och service. På Pottholmen, ett

TelecomCity har satt Karlskrona på kartan som ett av

stenkast från centrum och granne med havet, skapas

världens centrum för utveckling av tjänster kopplade till

de närmaste åren en helt ny stadsdel. På landsbygden

mobil telefoni. Förutom Karlskrona kommun och Blekinge

öppnas möjligheter för den som vill skaffa sitt drömbo-

Tekniska Högskola består nätverket av ett 50-tal med-

ende vid en sjö när kommunen lättar på strandskyddet.

lemsföretag med närmare 5 000 anställda.

Ett omfattande arbete har inletts med att utveckla

Sommaren 2009 blev lyckosam för besöksnäringen

Hoglands park som är en av Sveriges första barockträd-

med bra beläggning på hotell, stugor och vandrarhem.

gårdar och som fortfarande har kvar sin ursprungliga

Passagerarantalet på skärgårdstrafiken ökade och flera

karaktär. Landskapsarkitekten Ulf Nordfjell har tagit

stora kryssningsfartyg angjorde Karlskrona. Arbetet

fram ett förslag till hur parken kan föryngras samtidigt

med att utveckla värdskapet i hamnen och öka utbudet

som de kulturhistoriska värdena behålls. Som ett första

av utflykter fortsätter.

steg har ett 65-tal träd bytts ut för att släppa in mer luft
och ljus i parken.
Boendemiljön är viktig för alla människor och därför

Telenor Arena Karlskrona har hittat sin form och
skolor och föreningar fyller hallarna med sina verksamheter. För att fortsätta utvecklingen av området har ett

känns det extra bra att kommunen nu hittat en lösning

nytt spännande projekt inletts – Blekinge Health Arena.

för ett akut stödboende strax utanför centrum.

Projektet har fokus på tillväxt och utveckling och navet

I slutet av 2008 infördes eget val i hemtjänsten, en

är ett testlabb som är på väg att byggas upp.

valfrihetsreform som ger den enskilde ökad makt och
inflytande i sin vardag. Efter drygt ett år, utförs nu cirka
10 procent av hemtjänsten av alternativa utförare.
Intresset för att välja ökar månad för månad vilket visar
att det finns ett stort intresse för valfrihet.

Det växande näringslivet

En av tio gymnasieskolor i landet som erbjuder spetsutbildning finns i Karlskrona. Utbildningen är inriktad på
matematik och är ett samarbete mellan Ehrensvärdska
gymnasiet och Blekinge Tekniska Högskola. Att Karlskronas
gymnasieskolor snabbt anpassar sig till samhället i

Trots stor ekonomisk oro har 250 nya företag startats

övrig kan vi också se i en helt ny utbildning i spelgrafik

i kommunen under 2009, av dem drivs 44 procent av

och animation för utveckling av datorspel.

kvinnor.
Projekt Dialog som innebär tätare kontakter mellan
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Den bästa kunskapen

Ny forskning visar att kultur och skapande aktiviteter
inte bara ger bättre kunskapsutveckling utan också är

Karlskrona kommun och företagen är en nyhet som

hälsofrämjande. Både för- och grundskolan har därför

blivit framgångsrik. Projektet innebär att såväl ledande

satsat på skapande aktiviteter. För att ge fler elever
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större valmöjligheter när det går vidare till gymnasieskolan erbjuder Karlskrona kommun också sommarskola
och supportskola för eleverna under de sista skolåren.
Miljön i skolan är viktig för både elever och personal.
Den gamla Rosenfeldtskolan på centrala Trossö har renoverats och är nu en modern F–5 skola med frtidshem.

Det öppna sinnet
Världsarvet Karlskrona har blivit mer tillgängligt för
både turister och Karlskronabor genom det besökscentrum som öppnades i Tyska kyrkan i juni. Den nya
konsthallen är en succé och i lokalerna har en rad
kulturevenemang, teaterföreställningar och konserter
arrangerats. När Karlskronas stadsbibliotek firade sitt
50-årsjubileum var Svenska Akademiens tidigare
sekreterare Horace Engdahl självskriven som huvudtalare vid jubileumsfesten i september.
Ett brett kulturutbud tillsammans med mat och musik
lockade besökare i alla åldrar till VIVA Karlskrona. En
ny folkfest som, liksom Sail Karlskrona, ska bli ett årligt
återkommande sommarevenemang.
Kommunens webbplats är idag den allra viktigaste

delårsrapport på ett befarat underskott på nästan 78

kommunikationskanalen och karlskrona.se ligger väl till

miljoner kronor, där skatteintäkter och statsbidrag

i Sveriges kommuner och landstings granskning av lan-

beräknades minska med 72 miljoner.

dets kommunala webbplatser. I undersökningen kom

Regeringens ökning av statsbidragen, effekterna av

Karlskrona på 42:a plats av landets 290 kommuner.

de minskade försäkringskostnaderna för sjukfrånvaron

Utvecklingen av webbplatsen fortsätter och under året

och en allmän återhållsamhet ute i verksamheterna har

lanserades ”Ung i Karlskrona” som ska göra kommu-

bidragit till att kommunens underskott kunnat begränsas

nens ungdomsaktiviteter mer lättillgängliga och under-

till 10 miljoner.

lätta för ungdomar att påverka i kommunala frågor.
Bilden av Karlskrona kommun som en attraktiv arbets-

Det är naturligtvis inte tillfredsställande att uppvisa
ett negativt resultat. För att inte överföra kostnaderna

givare är viktig inte minst när det gäller den framtida

för dagens konsumtion på kommande generationer

rekryteringen av nya medarbetare. Ett konkret exempel

prioriterar vi ett återställande av detta underskott redan

på att vi tar frågan på allvar är vårt omställningspro-

under innevarande år. Under 2010 ser vi också att det

gram där vi erbjuder medarbetare möjlighet till utveck-

finns ekonomiska möjligheter att återuppta planerat

ling i eller utanför kommunen istället för varsel och upp-

underhåll av gator och fastigheter som skjutits upp.

sägningar. Under 2009 har drygt 110 medarbetare

När vi nu kan skönja en förbättring i ekonomin är

deltagit i projektet där kommunen satsar 50 miljoner.

det viktigt att skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme

Under det gångna året har sjukfrånvaron minskat med

så att vi klarar av våra framtida utmaningar och lever

drygt 3 dagar per anställd och är nu nere i 22 dagar.

upp till en god ekonomisk hushållning.

Ekonomisk beskrivning
Den finanskris som började hösten 2008 visar hur
snabbt de ekonomiska förutsättningarna för kommunens ekonomi kan förändras. Jämfört med den budget

Karl-Gösta Svenson

som fastställdes i december 2008 visade årets första

Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunfullmäktige
Mandatfördelning
2007–2010

30

Socialdemokraterna

6

Centerpartiet

7

Folkpartiet

3

Kristdemokraterna

3

Miljöpartiet

16

Moderataerna

8

Sverigedemokraterna

2

Vänsterpartiet

Karlskrona kommun styrs av femklövern, som består av M (16)
FP (7) C (6) KD (3) MP (3) och har totalt 35 av 75 mandat.

Korta fakta om
Karlskrona kommun

Intäkter

753
2238
289
95

Intäkter och kostnader

174
3549

Karlskrona kommun hade 2009 intäkter på 3 549

Verksamhetens intäkter
Skatteintäkter
Statsbidrag
Fastighetsavgift
Finansiella intäkter
Summa

miljoner kronor. Skatteintäkterna var 2 238 miljoner
kronor och statsbidraget var 289 miljoner.
Den största utgiften står personalkostnaderna för,

Kostnader

2 181 miljoner kronor. Andra stora utgifter är hyror

170

170 miljoner, köp av verksamheter 472 miljoner och

2181

avskrivningar 106 miljoner.

Större arbetsgivare
Karlskrona kommun är såväl kommunens som Blekinges
största arbetsgivare med 5 012 tillsvidareanställda,

Personalkostnader

472

Köp av verksamhet

106

Avskrivningar

115

Finansiella kostnader

516

Övriga kostnader

3560

de flesta jobbar inom omsorg och skola. Landstinget

Hyror

Summa

Blekinge och Försvarsmakten är också stora offentliga
arbetsplatser, de största företagen är Ericsson och
Kockums.

De större arbetsgivarna
Över 1 000 anställda

• Karlskrona kommun
• Landstinget Blekinge
• Försvarsmakten
Mellan 350 och 1 000 anställda

• Ericsson AB
• Kockums AB
• Blekinge Tekniska Högskola
• Dynapac Campaction Equipment AB
• ABB HVDC
• Flextronics International Sweden AB

6

F Ö RVALTN I N GSB E RÄT T ELS E

Befolkningens geografiska
fördelning

Befolkningens geografiska
fördelning 2009-12-31

24 554 Karlskrona stad

Mer än två tredjedelar av Karlskronaborna bor i

9 740 Lyckeby m.fl.

staden eller i tätorter. De största tätorterna är Jämjö,

2 521 Jämjö

Nättraby, Rödeby och Lyckeby med omnejd. Där bor

3 264 Nättraby

sammanlagt 29 procent av befolkningen. 40 procent

3 435 Rödeby

bor i Karlskrona stad och 31 procent bor i skärgården

19 828 Övrig landsbygd

och på landsbygden.

		 och skärgård
63 342 Summa

En befolkningsökning med
538 invånare
Karlskrona kommuns befolkning ökade under år 2009

Befolkning 2009-12-31

med 538 personer och uppgick den 31 december

ålder	män	kvinnor

summa

%

2009 till 63 342 invånare. Det är kommunens högsta

0–20

8 050

7 479

15 529

24,5

befolkningssiffra sedan 1954 (beräknat på den kom-

21–64

18 667

16 869

35 536

56,1

munindelning som gäller i dag). Kommunen hade

65–w

5 413

6 864

12 277

19,4

32 130

31 212

63 342

100

under året ett inflyttningsöverskott på + 518 personer
och ett födelsenetto på + 18 personer.

summa

Sedan början av 90-talet har kommunens folkmängd
stigit med över 4 500 personer från 58 768 till
63 342 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 32:a

Befolkningsförändringar 2009
Födda	Döda	Inflyttade	Utflyttade Justering

713

695

2 880

2 362

+2

Totalt							

63 342

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.

Befolkningsprognos

Utdebitering

Befolkningsprognosen för Karlskrona kommun anger

Kommunalskatten är 21,19 procent och landstingsskat-

en beräknad ökning av invånarantalet med 400–600

ten är 10,71 procent, vilket gör att den totala skattesat-

personer per år under den närmaste perioden. Antalet

sen är 31,90 procent. I Sverige är det 67 procent av

förskolebarn beräknas öka något de närmaste åren,

landets kommuner som har högre skatt.

medan antalet barn i grundskoleåldrarna antas öka
markant. Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer,

Utdebitering

2009

2008

2007

som en följd av relativt låga födelsetal i mitten och slutet

Kommunalskatt

21,19

21,19

21,19

av 90-talet, minska relativt mycket i början av perioden.

Landstingsskatt

10,71

10,71

10,71

Total utdebitering Karlskrona

31,90

31,90

31,90

Blekingekommunernas
medelutdebitering

32,34

32,20

32,20

Antalet pensionärer kommer att öka kraftigt de närmaste åren då de stora kullarna från 40-talet 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 2009
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 fet stil, följt
av en kort redogörelse för utfallet under 2009.
Värt att nämna är att nämnderna härutöver vanligtvis
har ett antal mål som nämnderna själva antagit och

7,2 % till 6,5 %, varför målet är uppfyllt.
• A
 ntalet företag i Karlskrona skall årligen växa med
minst 250 st. under perioden 2009–2011.
247 nya företag har startats under perioden (kvinnor
106, män 141), som jämförelse startades under förra
året 274 företag under motsvarande period och för
2007 var antalet 264. Målet är inte uppnått för 2009.

som de själva följer upp. Dessa redovisas i respektive

• B
 esöksnäringen skall öka med årliga 5 % uttryckt i
antalet gästnätter i kommunen.

nämnds särskilda årsredovisning.

Antalet gästnätter (Hotell, stugbyar, vandrarhem)

Finansiella mål
• Kommunens årliga resultat ska vara positivt.
Då kommunens resultat blev ett underskott med 10,3
mnkr är målet inte uppfyllt. Enligt kommunfullmäktiges
beslut ska hela underskottet återställas under 2010.
• D
 e investeringar som skall täckas av framtida skatteuttag skall i princip begränsas till respektive års
avskrivningsmedel.
De skattefinansierade investeringarna understiger

uppgick 2009 till 157 982, en ökning med 3 100
gästnätter, motsvarande 2 % jämfört med 2008.
Antalet gästnätter (Hotell, stugbyar, vandrarhem)
var 2008 153 266, en ökning med 8 400 gästnätter, motsvarande 5,5 % jämfört med 2007. Målet inte
uppnått 2009.
• F ör Telenor Arena Karlskrona skall nyttjandegraden
vara 100 %.
Målet inte möjligt att mäta. Resultatenheten har tillgång
till bokningssystem eller statistik för t ex badmintonklub-

avskrivningarna. Kommunen klarar därmed målet.

ben och tennisklubben.Ishallarna har 100 % belägg-

• K
 ommunens årliga positiva resultat ska användas till
att amortera på nettolåneskulden.

Sannolikt har även Rosenholmshallen (Hästöhallen)

Trots det slutliga underskottet har nettolåneskulden
minskat under 2009 med 45 mnkr, jämfört med 2008,
vilket beror på förutbetalt statsbidrag samt eftersläpningar i investeringar.

Övergripande mål samt
nämndsspecifikt Kommunstyrelsen

ning från kl 16.00–21.00, liksom gymnastikhallen.
100 % beläggning nämnda klockslag.
Konstgräsplanen nyttjas också nästintill hela tiden.
Boulehallen är väl nyttjad både dag- och kvällstid.
• A
 v de i arbetsför ålder som lämnar flyktingintroduktionen skall andelen som går till arbete, studier eller
egen försörjning öka från dagens 50 % till 75 %
senast 2012.
Uppföljningen av flyktingar mottagna 2007 och som

• B
 efolkningen inom Karlskrona kommun skall under
2009–2011 öka med i genomsnitt 500 personer per
år med utgångspunkt från ett totalt invånarantal om
62 804 i slutet av år 2008.

avslutades vid årsskiftet pekar tyvärr inte i samma

Per den 31 december har befolkningen ökat med 538

tider på arbetsmarknaden har fått genomslag även

personer, och uppgick till 63 342 st. personer. Målet
är för 2009 uppnått.
• G
 enomsnittliga sjukfrånvaron för Karlskrona kommun skall fortsätta att minska under perioden från
nuvarande 7,7 % år 2007 till 7,1 % för år 2009
samt 6,5 % för år 2010 och 6,1 % 2011, långsiktigt
mål ska vara 4 %.

8

Sjukfrånvaron för Karlskrona kommun har minskat från

riktning som tidigare år. Av dem som kan anses stå till
arbetsmarknadens förfogande har ca 56 % kommit ut
i självförsörjning genom arbete eller studier. Bistrare
inom denna verksamhet och de senaste årens nivåer
på 70–80 % har vi inte lyckats nå.
• T ill 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 %.
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Målet är inte uppfyllt. 2,4 % av livsmedelsbudgeten är
ekologiska livsmedel.
I nuläget uppfyller kostenheten inte detta mål dels
p.g.a. av att köken endast tillhört Serviceförvaltningen
i drygt ett halvår och att det tidigare inte funnits tydliga
riktlinjer hur detta ekologiska mål skall uppfyllas. Vi
behöver se över våra inköpsrutiner, matsedlar och utbudet på ekologiska varor från våra leverantörer, övriga
åtgärder är att ge utbildning till vår kökspersonal i
metoder som ökar möjligheten att servera ekologiskt
utan att öka kostnaderna.
Upphandlingsenheten arbetar för att skapa möjlighet

I förvaltningens dagliga arbete gäller att beslut om
insatser ska verkställas i enlighet med upprättade

för köken att handla från mindre aktörer, närproducerat

kvalitetskrav på ett kostnadseffektivt sätt inom utsatt tid.

och ekologiskt – ett arbete som redan under våren

Det är det konkreta uttrycket för nämndens arbete med

2010 ger oss valmöjligheten att köpa mer ekologiskt

att uppfylla det övergripande målet om god ekonomisk

inom kostenhetens ramar.

hushållning.
Per den 31/12 rapporteras att 10 insatser inte

Barn- och ungdomsnämnden
• A
 lla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats sig
tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum.
Antal barn per månad som ej tilldelats plats, och
som stått i kön längre än 3 månader, ska redovisas
i samband med varje uppföljning.
Målet för förskoleverksamheten att alla barn i kön till
förskolan skall ha fått en plats sig tilldelad senast tre
månader från ansökningsdatum klarar nämnden av att
hålla.

har verkställts inom utsatt tid under året. 9 insatser
avser kontaktpersoner varav 7 är beslut enligt LSS och
följaktligen är då 2 beslut enligt SoL. Ett beslut avser
ledsagning enligt SoL. Detta innebär att målet om god
ekonomisk hushållning inte uppfylls.

Idrotts- och fritidsnämnden
• U
 nder planperioden 2009–2011 ska nyttjandegraden minst bibehållas på nuvarande nivå för V Mark
dvs. 60–75 %.

• A
 ndel elever i årskurs 9, som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall år 2009 öka från nuvarande 89 % (2007) till minst genomsnittet i gruppen
större städer. För åren 2009, 2010 resp 2011 skall
andelen fortsätta öka till 93, 94 resp 95 %.
Mätning görs såväl på faktiskt utfall vårterminsbetyg, efter sommarskola, som preliminärt ansökningsbetyg höstterminen.
Långsiktigt mål skall vara 100 %.

2009 blev resultatet

Här redovisas resultatet för höstterminen 2009 vilket

Sunnahallen

innebär en försämring mot 2008. Andelen elever som

Östersjöhallen

är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet efter

Idrottshallen

sommarskolan är 91,5 %.

Avvikelser beror på uppsägning av tider, lovhelger el-

Handikappnämnden
• S
 amtliga personer som har fått beslut om beviljad
insats, ska ha fått sitt beslut verkställt senast tre
månader från beslutsdatum. Verkställigheten skall
sedan utformas så att genomsnittskostnaden för
insatsen inte överskrider de riksgenomsnittliga
kostnaderna (standardkostnad) enligt räkenskapssammandraget (RS).

V Mark

65/50 %

Avvikelser sker beroende på bl.a. väderlek, antal lag i
serie, säsongsbörjan/slut och underhållsåtgärder.
• F ör följande inomhusanläggningar ska nyttjandegraden vara 100 % – Friidrottshallen Sunnadal,
Idrottshallen och Östersjöhallen.
2009 blev resultaten
99/87 %
100/98 %
95/85 %

ler säsongsbörjan/slut. Siffrorna i % anger Vardagar/
Veckoslut.
• A
 vgiftsfinansieringsgraden för Simhall/Varmbadhus
ska bibehållas på nuvarande 44 %.
Avgiftsfinansieringsgraden 2009 blev 44 %.
• A
 ndelen ungdomar som besöker fritidsgårdar/föreningsgårdar ska minst bibehållas på nuvarande nivå
38 % av alla ungdomar 10–18 år i kommunen.
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Nivån för riket är 15 %. Mätning sker genom ett lokalt

Under den genomförda mätperioden uppgick genom-

framtaget instrument 1–2 gånger per mandatperiod.

snittliga handläggningstiden för 20 antagna planer till

Mätning sker först nästa mandatperiod då annan

27 månader. Målet är inte uppfyllt.

studie genomförts 2009 gemensamt med utbildningsförvaltningen.

• E tt tillsyns- eller anmälningsärende enligt miljöbalken, djurskydds- eller livsmedelslagen skall behandlas inom 30 arbetsdagar.

Kulturnämnden

Mätperioden omfattar 50 ärenden och handlägg-

• B
 esökarnas upplevda kvalitet på biblioteken skall
öka från dagens 75 % till minst 80 % 2012.

ningstiden varierar mellan en dag och 13 veckor.

Under år 2008 genomfördes en enkätundersökning

genomsnittliga handläggningstiden uppgått till drygt en

bland dem som besökte kommunens bibliotek. Enkäten

vecka. Målet anses mer än väl uppfyllt.

ger höga betyg för kommunens biblioteksverksamhet.

Förutom ett fåtal ännu inte avslutade ärenden har den

På frågan om man totalt sett är nöjd med biblioteket

Socialnämnden

svarade 71,5 % att man instämde helt och ytterligare

• M
 ålet är att minst 95 % av de barn och ungdomar
som får en insats av socialtjänsten skall erhålla hjälp
inom kommunens geografiska område.

17,9 % att man instämde till stora delar, medelbetyget
blev 3,6 på en fyrgradig skala.
• E levernas upplevda kvalitet på kulturskolan skall
öka från dagens ca 75 % till minst 80 % 2012.

Under 2009 fick 351 barn och unga en insats och

Under våren 2008 redovisades en undersökning bland

• M
 ålet är att minst 90 % av de vuxna personer med
missbruksproblem som får en insats av socialtjänsten skall erhålla hjälp inom kommunens geografiska
område.

kulturskolans elever och deras föräldrar angående hur
de upplevde verksamhetens kvalitet. 75–83 procent av
eleverna angav att de var nöjda med verksamheten.

Miljö- och byggnadsnämnden
För bygglovsärenden skall följande handläggningstider
gälla från och med år 2008 (genomsnitt för ett normalt
ärende med kompletta handlingar):
• Ä
 renden som beslutas enligt delegation skall handläggas senast inom 10 dagar.

93 % av insatserna var inom kommun. Målet ej uppnått.

Under 2009 fick 287 vuxna med missbruksproblem
en insats och 86 % av insatserna var inom kommunen.
Målet ej uppnått.
• F ör ekonomiskt bistånd är målet att 97 % av kommuninvånarna i Karlskrona kommun skall vara
oberoende av ekonomiskt bistånd.
Under 2009 var 96 % av invånarna oberoende av
ekonomiskt bistånd. Målet ej uppnått.

Mätperioden omfattar 60 ärenden och handläggningstiden uppgick till knappt 3 veckor. Målet är inte
uppfyllt.
• Ä
 renden som behandlas av miljö- och byggnadsnämnden skall vara färdigberedda inom 40 arbetsdagar.
Mätperioden omfattar 5 ärenden och handläggnings-
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Tekniska nämnden
Skattefinansierad verksamhet
• D
 et planerade utförda underhållet för fastighetsunderhåll skall öka från 62 kr/m² 2007 till minst 71
kr/m² 2009 och uppgå till minst 89 kr/m² 2011.

tiden uppgick till knappt 35 arbetsdagar, varför målet

40 kr/m² av totalt fastighetsunderhåll utgjordes av

är att betrakta som uppfyllt.

planerat underhåll.

• F örhandsbesked skall vara färdigberedda för beslut
senast 40 arbetsdagar från det att ärendet lämnats
in till samhällsbyggnadsförvaltningen.

• U
 nder 2009 skall minst tre fastigheter utanför fjärrvärmeområdet ställas om till uppvärmning genom
alternativ förnyelsebar energi.

Mätperioden omfattar 5 ärenden. Endast ett ärende är

I Tvings skola har pelletsanläggning installerats och

avslutat varför någon genomsnittlig handläggningstid

projektering av pelletsanläggningar har utförts för

inte är möjlig att redovisa. Målet är inte uppfyllt.

Holmsjö skola och Jändelskolan.

• H
 andläggningstiden för ett detaljplaneärende skall i
genomsnitt uppgå till högst 15 månader.

• A
 ntal anläggningar i kommunens fastighetsbestånd,
som försörjs med olja skall minska från dagens 27

F Ö RVALTN I N GSB E RÄT T ELS E

till 19 st. år 2009 för att 2011 vara helt avvecklade.
Antal anläggningar har minskat till 24 st.
• E nergiförbrukningen i kWh per kvm i kommunens
fastigheter och anläggningar skall under perioden
2008–2011 minska från nuvarande (2007) 133
kWh/kvm till 115 kWh/kvm.

I den 3KHV-enkät som genomförts under året har ett
antal frågeställningar ansets utgöra svar på målet.
Utfallet av denna enkät blev för 2009 75 % vilket
innebär att förvaltningen uppfyllt målet.
• A
 ndelen kursdeltagare som slutfört kurs under
läsåret är minst 80 %.

Energiförbrukningen i kWh per kvm är 110 kWh/kvm.

Utfall: Skolverkets statistik visar att läsåret 08/09 slut-

• E nergiförbrukningen per belysningspunkt inom
trafikbelysning gata/trafik skall under perioden
2009–2011 minska med minst 23 kWh i jämförelse
med nuvarande 464 kWh per ljuspunkt 2008.

förde 79 % av deltagarna sina kurser inom gymnasial

Energiförbrukningen per belysningspunkt inom trafik-

från föregående läsår (07/08 75 %). När det gäller

belysning gata/trafik var 456 kWh per ljuspunkt 2009.

grundvuxutbildningarna är resultaten dock avsevärt

Avgiftsfinansierad verksamhet

lägre, 44 % avslutade sina kurser(3KHV: Kalmar 41 %,

• A
 ndelen dricksvattenprov inom egenkontrollen, som
bedöms med anmärkning, skall som ett rullande
femårsmedelvärde minska med 50 % senast år 2012
med 2004 som startår.
Det rullande medelvärdet har minskat med 3 % från
2007 till 2009.
• A
 v de permanentboende i villa skall från år 2008
minst 95 % ha valt sortering av hushållsavfall. För
2009 skall detta öka till 97 %, 2010 öka till 98 %
och till 2011 skall minst 99 % ha valt sortering av
hushållsavfall.
96,6 % har valt sortering av hushållsavfall.
• A
 v de boende i flerfamiljshus skall från år 2008
minst 75 % ha valt sortering av hushållsavfall. För
2009 skall detta öka till 80 %, 2010 öka till 85 %
och till 2011 skall minst 90 % ha valt sortering av
hushållsavfall.
85,3 % har valt sortering av hushållsavfall.

vuxenutbildning (3KHV – Kalmar 70 %, Kristianstad
72 %, Halmstad 73 %, Växjö 58 %). Detta innebär
att målet inte är uppfyllt även om det är en förbättring

Halmstad 69 %, Växjö 63 %, Kristianstad 77 %). Resultatet är en klar försämring jämfört med föregående
år då vi hade 57 %.

Äldrenämnden
• P
 ersoner som beviljats bistånd i form av särskilt
boende skall få sådant beslut verkställt inom tre
månader.
Sett över året har det varit en liten variation i antalet
personer som väntat mer än tre månader. En viss
ökning kan konstateras i någon enskild månad. Så gott
som alla de situationer där någon person inte fått sitt
beslut verkställt inom tre månader har en bakgrund i
tydligt uttalade egna önskemål om var bostaden ska
vara belägen. Under året har länsstyrelsen inte i något
fall där någon person väntat mer än tre månader
ansökt hos länsrätten om s.k. särskild avgift.
Mot bakgrund av att äldrenämnden har kunnat

Utbildningsnämnden

verkställa samtliga gynnande beslut inom tre månader,

• A
 ndelen elever som får slutbetyg inom fyra år efter
påbörjad utbildning är minst 85 %.

bostadens lokalisering, anser äldrenämnden att det av

Utfall: 82 % av eleverna erhöll slutbetyg inom fyra år.
Målet är inte uppfyllt men det är en förbättring från
föregående bokslut med 1 %, då det var 81 %.
• E levernas genomsnittliga poäng i slutbetyg är minst
14,5.

med undantag av synnerligen personliga önskemål om
kommunfullmäktige fastställda målet har uppnåtts.
• D
 e individuella genomförandeplanerna ska alltid
vara aktuella med utgångspunkt i hur den enskilde
individens behov och förutsättningar förändras över
tiden.
Inom särskilt boende har ca 95 procent av brukarna

Utfall: Genomsnittligt betygspoäng blev för 2009

en individuell genomförandeplan. Inom hemtjänstverk-

14,4. Målet är inte uppfyllt men det är en ökning från

samheten beräknas att samtliga brukare kommer att ha

2008 då genomsnittlig betygspoäng var 14,1.

en aktuell genomförandeplan vid utgången av februari

• M
 inst 75 % av eleverna upplever god kvalitet i
skolan.

månad 2010. Om än att en hundraprocentig måluppfyllelse inte kan anses uppnåtts måste ändå utfallet
betraktas som tillfredsställande.
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S a m m anställd redo visning

Karlskrona kommuns organisation 2009
Kommunstyrelsen
Allmänna utskottet
Näringslivsutskottet
Personaldelegationen
Jämställdshetskommittén
Samordningskommittén

Kommunledningsförvaltningen

Serviceförvaltningen

Kommunfullmäktige
Valnämnden

Kommunägda aktiebolag
AB Karlskrona Moderbolag

• AB Karlskronahem

Överförmyndarnämnden

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen

Utbildningnämnden

Utbildningsförvaltningen

Äldrenämnden

Äldreförvaltningen

Handikappnämnden

Handikappförvaltningen

Socialnämnden

Socialförvaltningen

Idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsförvaltningen

Kulturnämnden

Kulturförvaltningen

Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningen

Miljö- och byggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Kommunrevision
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Sam m anställd redo visning	
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Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen inkluderar all verk-

företagen tillsammans med kommunen redovisar ett

samhet som bedrivs i förvaltningsform och i annan

negativt resultat om 42 mnkr (+6,4 mnkr) efter skatt.

juridisk form. Syftet är att ge en sammanfattande bild
av kommunens ekonomiska ställning och åtagande.
Den sammanställda redovisningen avser kommunen,

De konsoliderade företagen påverkar såväl kommunens
nettokostnader som koncernens resultat. Kommunen står
för den dominerande delen av verksamheten i koncernen.

moderbolagskoncernen, Kommunalförbundet Rädd-

Av totala nettokostnader svarade kommunen för

ningstjänsten Ö Blekinge, Gullberna KB, Karlskrona

ca 75 % och koncernen AB Karlskrona Moderbolag

Fryshus AB samt Vårdförbundet Blekinge. För år 2008

för ca 22 %. Övriga företag svarade således för 3 %

ingår inte Vårdförbundet Blekinges bokslut i samman-

av nettokostnaden.
Balansräkningens omslutning är 5 252 mnkr varav

ställd redovisning.
Kommunen består av 10 nämnder: Barn- och ungdomsnämnden, Utbildningsnämnden, Äldre-, Handikapp-, Social-, Kultur-, Idrotts- och fritids-, Tekniska-,
Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunledningsför-

ca 65 % avser bolagen.
Kommunkoncernens eget kapital 978 mnkr, i förhållande till balansomslutningen uppgår till 19 % (21 %).
Koncernens nettolåneskuld uppgick vid årsskiftet till
3 028 mnkr (2 767 mnkr). Av denna svarade Karlskrona

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

kommun för 15 % och moderbolagskoncernen för
ca 85 %.

och dess helägda bolag.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvs-

Moderbolagskoncernen

metoden med proportionell konsolidering. Med förvärvs-

AB Karlskrona Moderbolag

metoden menas att vid anskaffningstillfället förvärvat

med följande helägda bolag

eget kapital (aktie- och andelskapital) har eliminerats

	AB Karlskronahem

mot aktier etc i kommunen. I koncernens eget kapital

	Affärsverken Karlskrona AB
		

– Affärsverken Energi AB

		

– Sydostenergi AB

ingår härigenom förutom kommunens eget kapital endast
den del av de ingående enheternas eget kapital som
tillkommit efter förvärven. Den proportionella konsoli-

Karlskrona Stuveri AB

deringen betyder att företag som inte är helägda tas

Kruthusen Företagsfastigheter AB

endast ägd andel av räkenskapsposterna in i koncern-

	AB Arena Rosenholm Karlskrona

redovisningen. Obeskattade reserver som redovisas i
de enskilda företagen delas i koncernbalansräkningen

Direktägt av kommunen
Fastighetsbolaget Gullberna KB

100 %

(likviderat under 2009)
Karlskrona Fryshus AB

99,98 %

Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Ö Blekinge
Vårdförbundet Blekinge

61,5 %
40 %

upp på latent skatteskuld och eget kapital.
Den sammanställda redovisningen skall avspegla
externa poster och därför elimineras interna poster.
För de aktiebolag och stiftelser, som ingår i koncernen, gäller bokföringslagen och årsredovisningslagen.
I kommunen gäller det redovisningsreglemente, som
antagits av kommunfullmäktige, kommunal redovisningslag samt rekommendationer utfärdade av Rådet

Ekonomiskt resultat
Kommunkoncernen d.v.s. de av kommunen ägda

för kommunal redovisning, om inte annat anges.
Därför kan det skilja i redovisningsprinciperna mellan
de ingående enheterna.
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S a m m anställd redo visning

Resultaträkning

Sammanställd redovisning (mnkr)						
			Not

2009		

2008

Verksamhetens intäkter				

1 608		

1 538

Verksamhetens kostnader				

-3 943		

-3 785

1

-214		

-209

Verksamhetens nettokostnad				

-2 549		

-2 456

Skatteintäkter och generella statsbidrag				

2 622		

2 576

Avskrivningar 			

						
Resultat efter skatteintäkter och generella statsbidrag			

73		

120

						
Finansiella intäkter				

9		

6

Finansiella kostnader				

-115		

-113

						
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto			

-32		

13

-9		

-7

			
Skatt 			

2

						
Förändring av eget kapital (årets resultat)				

-42		

6

Noter

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

2009		

2008

Uppskjuten skatt obeskattade reserver				

-9		

-7

Summa				

-9		

-7

		

Sam m anställd redo visning	
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Balansräkning

Sammanställd redovisning (mnkr)						
TILLGÅNGAR			

Not

2009-12-31		

2008-12-31

Immateriella anläggningstillgångar						
Dataprogram			
1
6		

8

Summa Immateriella anläggningstillgångar				

6		

8

Materiella anläggningstillgångar						
Fastigheter			
2
3 902		
Inventarier			
3
734		
Värdepapper, andel, bostadsrätt			
4
13		
Långfristiga fordringar			
5
10		

3 583
671
13
9

Summa materiella anläggningstillgångar				

4 659		

4 276

Summa anläggningstillgångar 				

4 665		

4 284

Omsättningstillgångar 						
Förråd och exploateringar			
6
115		
Kortfristiga fordringar			
7
438		
Likvida medel			
8
34		

110
347
1

Summa omsättningstillgångar 				
586		
						

458

Summa tillgångar				
5 252		
						

4 742

SKULDER OCH EGET KAPITAL 						

Eget kapital			
9			
Eget kapital, ingående värde				
1 019		
Årets resultat				
-42		

1 000
6

Summa eget kapital 				

978		

1 006

Avsättningar						
Avsättningar pensioner			
10
118		
Avsättningar för uppskjutna skatter				
124		
Avsättningar för löneskatt m.m.				
25		

77
111
26

Summa avsättningar				

266		

214

Skulder						
Långfristiga skulder 			
11
3 028		
Kortfristiga skulder 			
12
980		

2 767
755

Summa skulder				
4 008		
						

3 522

Summa skulder och eget kapital				
5 252		
						

4 742

Soliditet				
18,6 %		
Borgensförbindelser och ställda panter			
13
1 688		
						

21,2 %
1 587
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Noter

till balansräkningen (mnkr)
		

2009		2008

NOT 1 Immateriella tillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Omklassning
Utgående anskaffningsvärde

10
0
10

6
4
10

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ack avskrivningar

-2
-2
-4

-1
-1
-2

Pågående nyanläggningar
Dataprogram

0

0

Summa immateriella tillgångar

6

8

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
Ingående restvärde
Årets avskrivningar
Nedskrivningar
Försäljningar
Utgående restvärde
Ingående ackumulerat
anskaffningsvärde
Omklassificering
Årets anskaffningar
Försäljningar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Återförd avskrivning pga försäljning
Omklassificering
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående och utgående ackumulerade
uppskrivningar
Ingående ackumulerade
nedskrivningar
Återförd nedskrivning pga försäljning
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Ingående ackumulerade pågående
nyanläggningar
Årets anskaffning
Omklassificeringar (färdigställande)
Försäljningar
Utgående ackumulerade pågående
nyanläggningar
Utgående bokfört värde
Summa fastigheter

118
3 280
526
3 924

118
3 280
185
3 583

397
-33
0
0
364

443
-36
0
-10
397

3 900
83
48
-14
4 017 	

3 718
61
127
-6
3 900

-885
1
0
-116
-999 	

-782
0
0
-103
-885

2

2

-17
-9
0
-8

-17
0
0
-17

186
428
-88
0

148
187
-149
0

526

186

3 538
3 902

3 186
3 583

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

1
0
1

		

2009		2008

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

1 399
139
-13
0
1 526

1 316
104
-21
0
1 399

-729
10
-74
-793

-674
18
-73
-729

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

733

670

734

671

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

2
8
10

1
8
9

2
90
17
1
5
115

2
92
15
1
0
110

105
172
161
438

118
167
62
347

34
34

1
1

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
Stuveriet 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

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

1 019 2)
-42
977

1 000

3)

6
1 006

2) Vårdförbundet ingår inte i den sammanställda redovisningen år 2008.
Gullberna KB har likviderats under året.
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

77
41
118

70
7
77

3 028
3 028

2 767
2 767

249
731
980

144
611
755

NOT 11 Långfristiga skulder
Långfristiga lån
Summa långfristiga skulder

NOT 12 Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Interimsskulder
Summa kortfristiga skulder

NOT 13 Borgensförbindelser och ställda panter
Karlskrona kommun
1 637 4)
AB Karlskrona Moderbolag
51
Summa borgensförbindelser och ställda panter 1 688

1 533 4)
54
1 587

4) Därav till kommunala bolag 164 (44).			
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Betalningsflödesrapport

Sammanställd redovisning (mnkr)						
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			

2009		

2008

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

1 608		
-3 943		
-213		
62		

1 538
-3 785
16
0

Summa verksamhetens nettokostnader				

-2 486		

-2 231

Skatteintäkter och intäkter av bidrag				
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader				

2 622		
9		
-115		

2 576
6
-113

Betalningsflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet				
31		
			
Betalningsflöde från förändringar i rörelsekapital		
		
Ökn(-)/minsk(+) förråd och exploateringar				
-5		
Ökn(-)/minsk(+) kortfristiga fordringar				
-91		
Ökn(+)/minsk(-) kortfristiga skulder				
225		

238

-25
-7
43

Summa rörelsekapitalförändring				

130		

11

Betalningsflöde från den löpande verksamheten				
				

161		

249

2009		

2008

Investering av materiella tillgångar (-)				
Avyttrade materiella tillgångar (+)				

-415		
27		

-351
39

Betalningsflöde från investeringsverksamheten				

-388		

-312

2009		

2008

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

-1		
261		

-2
61

Betalningsflöde från finansieringsverksamhet				

260		

59

				
Årets kassaflöde				

33		

-4

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

1		
34		
33		

5
1
-4

INVESTERINGSVERKSAMHET			

FINANSIERINGSVERKSAMHET			
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Ekonomisk översikt
Årets resultat, kommunen
Resultatet uppgår till -10 mnkr vilket motsvarar ca -0,4 %

Uppföljning av kommunens
finansiella mål

av summa skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet

Sedan 1994 använder sig Karlskrona kommun av

föregående år uppgick till 9 mnkr. Resultatet för 2009

finansiella mål för att långsiktigt styra tilldelningen av

innebär en negativ avvikelse med ca 30 mnkr mot det

pengar till verksamheterna. Vi har ett mål för kom-

budgeterade resultatet i årsbudgeten.

munens resultat, ett för hur mycket vi ska investera och

Redan i årets inledning kom uppdaterade skatte-

hur investeringarna ska finansieras samt ett mål för hur

prognoser som tydligt pekade på en mycket kraftig

mycket vi ska minska eller öka vår låneskuld.

avvikelse för 2009. Delårsrapporten per den 30 april
2009 pekade på ett underskott om -78 mnkr, där

När årsbudget för år 2009 fastställdes angavs
målen på följande sätt:

avvikelsen på skatteintäkterna motsvarade -72 mnkr.

•

Kommunens årliga resultat ska vara positivt.

Efter hand som finanskrisens effekter börjat klinga av

•

De investeringar som skall täckas av framtida

har skatteintäktsprognoserna förbättrats något. Den

skatteuttag skall i princip begränsas till respektive

slutliga avvikelsen på skatteintäkterna uppgår till -46
mnkr. Trots den kraftiga avvikelsen har skatteintäkter
och statsbidrag ändå ökat med 1,8 % jämfört med

års avskrivningsmedel.
•

Kommunens årliga positiva resultat ska användas
till att amortera på nettolåneskulden.

föregående år.
Målsättningen för 2009 uppnåddes inte vad det gäller

Årets resultat, Mnkr

ett positivt resultat. Det är också viktigt att uppmärk60
40

samma den risk som finns för långsiktig obalans inom

47

50

såväl Socialnämndens, Utbildningsnämndens som

32,8

30

30,2

23,8

20

10,5

10

Handikappnämndens verksamheter om inte ytterligare
11,9

4,8

åtgärder vidtas.

8,9

Vad det gäller investeringar så har ca hälften av de

0

budgeterade investeringsutgifterna arbetats upp. Detta

-10

-10,3

-14,1

-20
2000 2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

har inneburit att kommunen uppnår det finansiella
målet avseende investeringar då de skattefinansierade
investeringarna understiger 112 mnkr. Beträffande

Kommunens nettokostnader har under året ökat med

målet om att kommunens positiva årliga resultat ska

drygt 3,8 % samtidigt som summa skatteintäkter och

användas för att amortera på nettolåneskulden kan vi

statsbidrag endast ökat med 1,8 %. Varje procenten-

konstatera att detta inte uppfyllts. Nettolåneskulden har

hets ökning av nettokostnaderna motsvarar ca 25 mnkr

trots detta minskat med 45 mnkr vilket huvudsakligen

år 2009.

beror på förutbetalda statsbidrag.

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto
i % av skatteintekter och stadsbidrag
3
2

1,9

2,5

1
0
-1
2000 2001
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1,2

0,5

1,3
0,2

0,5

0,3

-0,6
-9,4
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Uppföljning av balanskravet

F Ö RVALTN I N GSB E RÄT T ELS E

SOLIDITET EXKL PENSIONSSKULD, INKL BOLAG %

Kommunens negativa resultat 2009 om -10 mnkr ska

35

fullt ut ingå i en avstämning mot balanskravet och ska

30

därmed återställas. Årets underskott innebär att tidigare
ansamlade vinstmedel minskar till 132 mnkr.

25
20
15

I samband med framtagandet av budget för 2010

10

och planer för 2011 och 2012 har kommunfullmäktige
beslutat att hela det negativa resultatet för år 2009 ska

5
0
2000 2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

återställas under 2010.
60

ÅRLIGT RES

ACK RES ENL BALANSKRAV

160

Förändring av kommunens
nettolåneskuld

50

140

40

120

30

100

20

80

gå till 570 mnkr vid årets slut. Den verkliga nettolåne-

10

60

0

40

skulden uppgick till 470 mnkr. Främsta anledningen till

-10

20

-20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0

I budgeten för 2009 beräknades nettolåneskulden upp-

denna stora avvikelse är eftersläpningarna i investeringar
samt det förutbetalda statsbidraget.
LÅNGFRISTIG LÅNESKULD, Mnkr

Det ansamlade resultat uppgår efter 2009 års underskott till 132 mnkr och kommer efter 2010 att uppgå
till minst 142 mnkr.

700
600

623

666

642

590

654
549

500

523

534

515

470

400

Soliditetsutveckling

300

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finan-

100

siella utrymme. Den visar hur stor del av kommunens

200
0
2000 2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

tillgångar som har finansierats med egna medel. Vid
utgången av år 2009 uppgick soliditeten till 21,5 %
vilket innebär en försämring då soliditeten uppgick till

Räntenetto

23,3 % vid utgången av år 2008.

Kommunens räntenetto är något bättre jämfört med år

Detta beror framförallt på en ökning av pensions-

2008, minus 7,4 mnkr (minus 8,5 mnkr). Dock är det

skulden som är en följd av det pågående omställnings-

5 mnkr bättre än vad som budgeterats och detta beror

programmet.

på dels lägre genomsnittlig låneskuld än vad som

Att kommunens soliditet är låg i jämförelse med

budgeterats, dels lägre räntor. Den sista december

andra kommuner beror på att vi har en internbanks-

år 2009 uppgick den genomsnittliga räntan på låne-

utlåning till de kommunala bolagen, i stället för att

skulden till 3,42 (3,82) procent.

kommunen ikläder sig ett borgensansvar. Fördelen
med detta är att de finansiella kostnaderna för hela
kommunkoncernen blir lägre än om respektive bolag
skött sin egen upplåning. Om vi skulle ersätta detta
system med borgensförbindelse skulle soliditeten höjas
till cirka 45 %.
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Resultaträkning

Karlskrona kommun (mnkr) 		
	Not

Bokslut
2009

Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens kostnader		

Budget
2009

753		
-3 338

Jämförelsestörande poster 		

-2 538

Bokslut
2007

Bokslut
2006

Bokslut
2005

771

757

760

686

-3 258

-3 112

-2 942

-2 745

Budget
2010

-2 590

0

0

0

0

1

-106

-114

-105

-105

-119

-111

-114

Verksamhetens nettokostnader		

-2 692

-2 652

-2 592

-2 460

-2 301

-2 170

-2 704

Skatteintäkter/generella statsbidrag

2

2 622

2 668

2 576

2 452

2 322

2 178

2 741

Resultat efter skatteintäkter		

-69

16

-15

-8

21

8

37

Avskrivningar

0		

Bokslut
2008

Finansiella intäkter

3

174

132

139

112

95

91

123

Finansiella kostnader

4

-111

-126

-113

-91

-84

-93

-110

Ränta på pensionsskuld		

-4

-2

-2

-2

-1

-1

-2

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto		

-10

20

9

12

31

5

49

Extraordinära intäkter 		

0

0

0

0

0

0

0

Extraordinära kostnader 		

0		

0

0

0

0

Förändring av eget kapital (årets resultat)		

-10

20

9

12

31

5

49

-0,4%

0,7%

0,3%

0,5%

1,3%

0,2%

1,8%

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto
i % av skatteintäkterna		

Noter

till resultatsräkningen (mnkr)
		

2009		2008

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 2009 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 2007
Prognos avräkningslikvid skatteintäkter 2008
Slutavräkning 2008
Prognos avräkningslikvid skatteintäkter 2009
Kommunal fastighetsavgift
Summa skatteintäkter

2 246
0
15
-13
-76
95
2 333

2 246
-4
-15
0
0
82
2 309

Bidragsintäkter: 		

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

20

417
-31
-71
-27
289
2 622

379
-29
-72
-11
267
2 576

		

2009		2008

Från och med 2007 så baseras redovisningen av den kommunala slutavräkningen på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) decemberprognos.
Tidigare baserades slutavräkningen på Ekonomistyrningsverkets prognos.
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
64
7
95
0
8
174

0
25
7
103
1
4
139

107
0
4
111

109
3
1
113

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

Karlskrona kommun (mnkr)					
Tillgångar	Not

09-12-31

08-12-31

Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar
		
Fastigheter
1
1 447
Pågående nyanläggning		
116
Maskiner och inventarier			
Inventarier
2
97
Finansiella anläggningstillgångar			
Värdepapper
3
294
Långfristiga fordringar
4
0
Långfristiga fordringar hos koncernföretag
4
2 451

293
0
2 301

Summa anläggningstillgångar		

4 195

4 405

1 448
55
98

Omsättningstillgångar			
Förråd, lager och exploateringsfastigh
5
92
Kortfristiga fordringar
6
251
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag
6
133
Likvida medel
7
18

94
192
97
0

Summa omsättningstillgångar		

494

383

Summa tillgångar		

4 900

4 579

Eget kapital och skulder

Eget kapital			
Eget kapital, ingående värde
8
1 065
Årets resultat		
-10

1 056
9

Summa eget kapital		

1 065

1 055

Avsättningar
9		
Avsättningar för pensioner
		
103
Avsättning för särskild löneskatt		
25
Övriga avsättningar		
0

64
16
1

Summa avsättningar		

81

128

Långfristiga skulder
10		
Lån i banker och kreditinstitut		
2 886
Långfristiga skulder till koncernföretag		
52

2 761
57

Summa långfristiga skulder		

2 818

2 939

Kortfristiga skulder
11		
Kortfristiga skulder till koncernföretag		
42
Övriga kortfristiga skulder		
736
Summa kortfristiga skulder		
779
			
Summa eget kapital och skulder		
4 900
			
			
Borgensförbindelser och ställda panter
12
194
Ansvarsförbindelser pensioner		
1 161
Löneskatt ansvarsförbindelser pensioner		
282
Soliditet		
21,5 %

47
569
615
4 579

75
1 173
285
23,3 %
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Noter

NOT 3 Värdepapper, andelar och bostadsrätter

till balansräkningen (mnkr)
		

2009		2008

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

389
0
-33
0
356

434
-10
-35
0
389

IB ackumulerat anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificeringar
Försäljningar
UB ackumulerat anskaffningsvärde

1 384
48
46
-14
1 464

1 263
62
64
-5
1 384

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

-317
-57
1
-373

-272
-45
0
-317

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

-8
0
8
0

-8
0
0
-8

55
107
-46
116

62
82
-89
55

1 207

1 114

1 563

1 503

IB pågående ny- till och ombyggnad
Årets anskaffningar
Omklassificeringar (färdigställande)
UB pågående ny- till och ombyggnad
UB bokfört värde
Summa fastigheter

Specifikation 			
Markreserv
13
16
Verksamhetsfastigheter
771
820
Publika fastigheter
147
142
Fastigheter för affärsverksamhet
473
428
Fastigheter för annan verksamhet
40
42
Övriga fastigheter
3
Pågående investeringar
116
55
Summa fastigheter

1 563

1 503

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

0
0
0
0

0
0
0
0

IB ackumulerat anskaffningsvärde *
Årets anskaffningar
Försäljningar
UB ackumulerat anskaffningsvärde

354
21
0
375

299
24
-2
321

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

-255
0
-23
-278

-200
1
-23
-222

UB bokfört värde

97

99

Summa inventarier

97

98

* Barn- och ungdomsnämnden har justerat de bokförda värdena för såväl
anskaffningsvärde som ack avskrivningar. Nettosumman är dock densamma.
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Aktier
Andelar
Bostadsrätter
Summa värdepapper

283
2
9
294

281
2
10
293

2 451
0
2 451

2 301
0
2 301

2
90
92

2
92
94

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

55
133
82
114
385

48
97
45
99
289

18
18

0
0

IB Eget Kapital
Årets resultat
Summa Eget Kapital UB

1 065
-10
1 055

1 056
9
1 065

Avgiftsfinansierat kapital
Skattefinansierat kapital
Summa eget kapital

25
1 030
1 055

25
1 040
1 065

64
29
9
103

61
0
3
64

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

Särskild löneskatt		
Ingående skuld
16
Årets avsättning särskild löneskatt
9
Utgående avsättning särskild löneskatt
25
Summa inventarier

97

15
1
16
98

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
1
0
Reservering borgensförluster egna hem
0
0
Reservering sanering
-1
1
Utgående saldo övriga avsättningar
0
1
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2009		2008

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

2 886
52
0
2 939

2 761
57
0
2 818

112
3
42
119
79
271
153
779

60
3
47
120
76
138
171
615

3
164
27
0
1 161
282
1 610

4
44
27
0
1 173
285
1 533

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 2009-12-31 till 2 808 mnkr.
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Betalningsflödesrapport

Karlskrona kommun (mnkr)					
09-12-31

08-12-31

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

753
-3 338
0
30

771
-3 258
5
0

Summa verksamhetens nettokostnader		

-2 555

-2 482

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

2 622
174
-115
0
0

2 576
139
-115
0
0

Betalningsflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet

126

119

DEN LÖPANDe verksamheten	Not

Betalningsflöde från förändringar i rörelsekapitalet:				
Ökn(-)/minsk(+) lager		
2
-24
Ökn(-)/minsk(+) kortfristiga fordringar		
-95
-24
Ökn(+)/minsk(-) kortfristiga skulder		
163
75
Summa rörelsekapitalförändring		

70
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Betalningsflöde från den löpande verksamheten		

196

146

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar av materiella tillgångar (-)
1
-175
-167
Avyttrade materiella tillgångar (+)
2
27
38
Investeringar av finansiella tillgångar (-)		
-1
0
Avyttrade finansiella tillgångar (+)
3
0,5
0
Betalningsflöde från investeringsverksamheten		
-149
-129
				
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 				
Ökn(-)/minsk(+) utlåning		
Ökn(+)/minsk(-) upplåning		
Betalningsflöde från finansieringsverksamheten		

-150
121
-30

-318
294
-23

Årets kassaflöde		

18

-6

Likvida medel vid årets början		

0

6

Likvida medel per 2009-12-31 resp 2008-12-31		

18

0

Förändring likvida medel		

18

-6

Noter

till betalningsflödesrapporten (mnkr)
		

		
NOT 2 Avyttrade materiella tillgångar
2009		2008

NOT 1 Investeringar av materiella tillgångar
Inventarier
Fastigheter
Pågående nyanläggningar
SUMMA

21
48
106
175

24
63
80
167

Inventarier
(bokfört värde)
Fastigheter
(bokfört värde)
SUMMA

0
(0)
27
(14)
27

2
(1)
36
(16)
38

0,5
(0)
0,5

0
(0)
0

NOT 3 Avyttrade finansiella tillgångar
Värdepapper, bostadsrätter
(bokfört värde)
SUMMA
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2009		2008

		

Årsrapport
Per 09-12-31

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
Totalt styrelser/nämnder
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BUDGET
2009

UTFALL
09-12-31

Avvikelse
mot budget

UTFALL
2008

-939,4
-251,6
-48,9
-2,1
-50,8
-9,8
-9,5
-99,7
-43,9
-81,9
1,8
-215,8
-1,3
-659,8
-3,4
-6,1
-266,2

-936,6
-267,4
-48,3
-2,1
-51,2
-9,7
-13,2
-101,8
-60,8
-69,3
2,2
-229,2
-1,3
-659,6
-3,4
-6,1
-259,1

2,8
-15,8
0,6
0,0
-0,4
0,1
-3,7
-2,1
-16,9
12,6
0,4
-13,4
0,0
0,2
0,0
0,0
7,1

-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
-259,4

-2 688,4

-2 716,9

-28,5

-2 639,5

FINANSIERING 				

Kapitalkostnader (internräntor + avskrivningar)
186,3
175,3
-11,0
172,6
Pensionskostnader
-60,0
-109,0
-49,0
-51,4
Realisationsvinster
7,0
7,0
0,0
21,4
Reserver:					
Löne- och prisstegring
12,0
51,3
39,3
10,9
Anslag till förfogande KF & KS
-1,0
0,0
1,0
0,0
Reserv för tågtrafik, E 22 mm
0,0
0,0
0,0
0,0
Reserv tillgänglighetsskapande åtgärder
-1,0
0,0
1,0
0,0
Övriga reserver & Lokaleffektivisering
5,4
5,9
0,5
0,0
Skatteintäkter och statsbidrag
Avskrivningar
Utlåningsavgifter
Utdelning
Finansnetto
Totalt finansiering

2 668,1
-113,6
6,7
18,0
-19,6

2 622,4
-106,4
7,2
67,5
-14,6

-45,7
7,2
0,5
49,5
5,0

2 576,5
-104,8
6,7
25,0
-8,5

2 708,3

2 706,6

-1,7

2 648,4		

				
Resultat
19,9
-10,3
-30,2
Procentuellt resultat i förf. till skatteint/statsb.
0,75%
-0,39%
-1,15%

8,9
0,35%		

				
INVESTERINGSBUDGET
328
189,9
138,1

123,5
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Årets investeringar

avdelningens område i övrigt genomfördes investe-

Under året har investeringarna uppgått till 162 mnkr

vägar uppgick till 4 mnkr.

ringar för 15 mnkr.
Årets utgifter för anläggande av gång- och cykel-

(127 mnkr året innan).
Det har investerats i fastigheter och anläggningar för

De största satsningarna har gjorts inom den avgiftsfinansierade verksamheten där ca 60 mnkr investerats.

150 mnkr och i maskiner och inventarier för 22 mnkr.

Inom VA har bl a 17 mnkr gått till ny luthantering och

Det enskilt största investeringsprojektet på fastighets-

ställverk vid Karlskrona vattenverk.

sidan gällde byggnation av autismboende i Bastassjö

I övrigt är det fortsatta förberedelser för satsningen

för ca 13 mnkr samt ombyggnation av Rosenfeldt-

på Johannishusåsen för ca 12 mnkr, renvattenpump-

skolan, vars investeringsutgift var knappt 13 mnkr.

station vid Karlskrona vattenverk samt anläggande

Under 2009 har kommunen köpt Mogården i
Rödeby av Landstinget för 6 mnkr. Inom fastighets-

Redovisningsprinciper
Redovisningen för kommuner bygger på rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och
Rådet för kommunal redovisning. Det innebär att
redovisningen i kommunen sker på ett sätt som i allt
väsentligt överensstämmer med god redovisningssed.

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

av avloppsledningar och serviser i de södra kommundelarna och ut i skärgården.

Redovisningen följer Karlskrona kommuns ”Principer
för redovisning av investeringar”
Avskrivning ska göras från den tidpunkt tillgången
tas i bruk. Det innebär att första avskrivningen ska
göras månaden efter det att anläggningen har börjat
användas. Internräntan beräknas på bokfört värde och
har varit 5 procent under året.
•

En tillgång som har en nyttjandeperiod som överstiger 3 år.

•

Värdet på tillgången ska uppgå till ett väsentligt
belopp. Med väsentligt belopp menas att utgiften
skall överstiga 1/2 prisbasbelopp.

Båda dessa kriterier ska uppfyllas för att tillgången ska
kunna aktiveras som anläggningstillgång.
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

Enl kommunal redovisningslag (1997:614) ska med
anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd för
stadigvarande bruk eller innehav.
Anläggningstillgångar anskaffade från och med
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Redovisningsprinciper för
anslutningsavgifter

1998-01-01 har i balansräkningen tagits upp till

Anslutningsavgifter som avser VA-verksamheten

anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskriv-

intäktsförs det år som de betalas. Anslutningsavgifterna

ningar. Linjär avskrivningsmetod tillämpas och avskriv-

för elnät (Affärsverken) periodiseras över 10 år vilket

ningstiden följer Sveriges Kommuners och Landstings

stämmer med branschpraxis och med kravet att redo-

rekommendationer.

visningen ska ge en rättvisande bild av företaget.
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Ordlista
Anläggningskapital – Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar
och långfristiga skulder.
Anläggningstillgång – Egendom avsedd för stadigvarande innehav.
Avskrivning – Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.
Balanslikviditet – Visar betalningsförmågan på kort
sikt. Definition: Omsättningstillgångar dividerat med
kortfristiga skulder.
Likvida medel – Kassa, bank och postgiro.
Balansräkning – Beskriver kommunens finansiella
ställning på bokslutsdagen. Tillgångarna visar hur kom-

Likviditet – Betalningsberedskap på kort sikt.

munen har använt sitt kapital. Skulder och eget kapital
visar hur kapitalet har anskaffats.

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

Betalningsflödesrapport – Visar hur årets verksamhet,
investeringar och finansiering har påverkat likvida

Långfristiga skulder – Skulder som löper på längre tid

medel.

än ett år.

Budgetavvikelse – Avser över- eller underskott i förhål-

Nettokostnad – Driftkostnader efter avdrag för drift-

lande till budget.

bidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med
skattemedel.

Driftredovisning – Redovisar utfall i förhållande till
fastställd driftbudget och sammanfattas huvudsakligen

Omsättningstillgång – Lös egendom som inte är

nämndsvis.

anläggningstillgång.

Eget kapital – Kommunens totala kapital består av: an-

Periodisering – Fördelning av kostnader och intäkter

läggningskapital (bundet kapital i anläggningar m.m.)

på den redovisningsperiod till vilken de hör.

och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och
investeringsändamål).

Resultaträkning – Visar årets finansiella resultat och
förklarar hur det uppkommit. Det egna kapitalets

Extraordinära poster – Poster som saknar klart sam-

förändring kan även utläsas av balansräkningen.

band med kommunens ordinarie verksamhet, är av
sådan typ att de inte kan förväntas inträffa ofta eller

Rörelsekapital – Skillnaden mellan omsättningstillgångar

regelbundet och uppgår till ett väsentligt belopp.

och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar
kommunens finansiella styrka.

Konsolidering – Eliminering av interna mellanhavanden
i en koncern.

Soliditet – Visar betalningsförmåga på lång sikt.
Definition: Eget kapital justerat med 72-% av obe-

Kortfristiga fordringar – Fordringar som förfaller till

skattade reserver dividerat med totalt kapital.

betalning inom ett år från balansdagen.
Årets resultat – Resultatet uttrycks som skillnaden
Kortfristiga skulder – Skulder som förfaller till betalning

mellan intäkter och kostnader, och utläses av resultat-

inom ett år frånbalansdagen.

räkningen.
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Kommunstyrelsen

Ansvarsområde
Kommunstyrelsen beslutade i april 2008 att ändra
organisation och från och med 08-10-01 finns under
kommunstyrelsen två förvaltningar; kommunledningsförvaltningen 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 ansvar 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
Utveckling och tillväxt

28

EU-stöd för upprustningen av Kust till kustbanan, delen
Karlskrona–Emmaboda, med drygt 160 mnkr.
Blekinge Health Arena har beviljats och blir nu nästa
steg i utvecklingen av arenaområdet. Navet i projektet
blir ett testlabb som ska inrättas.
TelecomCity har beviljats ytterligare bidrag för att utveckla nya produkter inom Telecom området och under
2009 har del två av EU-projektet ICT Blekinge startat
Året har annars till stora delar präglats av försämrade ekonomiska förutsättningar. Redan i början av
året befarades kommunen gå mot ett stort underskott.
Styrningen inriktades mot att minimera det förväntade
underskottet. Arbetet har varit lyckosamt på så sätt att
det befarade underskottet minskat över tiden, även
om kommunen som helhet under innevarande år inte
uppnår ett balanserat resultat.
Arbetet med att förnya och förbättra ekonomi- och
verksamhetsstyrningen har fortsatt. Nya riktlinjer för
investering och riktlinjer för intern kontroll har fastställts
av kommunfullmäktige och också kommunicerats med
alla styrelser och nämnder.

Näringslivsservice
Projekt Dialog som innebär tätare kontakter mellan

Utvecklingen av Karlskrona fortsätter, såväl inom infra-

kommunen och företagen har framgångsrikt pågått un-

struktur, kommunikation, näringsliv som idrott och hälsa.

der året. Förutom näringslivsenhetens 350 företagsbe-

EU bidrar till finansieringen av tre nya projekt som

sök har ledande politiker och förvaltningschefer besökt

har beviljats under året. Transportlänken Karlskrona–

totalt 120 företag. Näringslivsdagen har genomförts

Gdynia har adderats i projektet Motorways of the

tillsammans med KFH och en mängd besök i olika före-

Sea. Järnvägsinfrastrukturen till Verköhamnen kommer

tagsgrupperingar i Jämjö, Torskors, Rödeby, Verkö med

att förbättras och färjorna kommer att få el-anslutning

flera. Projektet kvinnors företagande har genomförts

när de ligger i hamn. Även Banverket kommer att få

under året liksom en mängd landsbygdsaktiviteter.

		

Strategisk utveckling
Under året har Karlskrona tagit över kanslifunktionen
för Föreningen Sveriges Ekokommuner.
Arbetet med att få Blekinge Arkipelag utsett till
biosfärområde har fortsatt.
Projektet Hållbart kontor har initierats. Genom att
starta och genomföra processen att göra kommunledningsförvaltningen till ett hållbart kontor är vi ett steg
på väg mot det hållbara Karlskrona som är en del av
kommunens vision.

Telenor Arena Karlskrona
Verksamheten på Telenor Arena Karlskrona fortsätter
att öka. Under året har det arrangerats en bra blandning av både idrotts- och musikevenemang, t.ex. hockeylandskamp och turnépremiären på Sissels julkonsert.
Karlskrona hockey klubbs hemmamatcher drar alltid
storpublik. Under sommaren arrangerade Badmintonklubben Carlskrona tre olika internationella läger och
även det internationella konståkningslägret ”Ice Dome”
gästade arenan. Evenemangen har lockat en blandad
publik och har stärkt arenans position som nationell

K o m m unstyrelsen	

Verksam hetsB E RÄT T ELS Er

pågår ett flertal projekt, t ex miljöcertifiering och en förstudie om att starta sociala kooperativ av bokbinderiet
och keramikverksamheten.
Projekt för att förbättra ungdomars möjligheter till arbete och studier har dels drivits med stöd av arbetsförmedlingen, där 139 ungdomar varit inskrivna och dels
genom EU-projektet Perrongen, i vilket 443 deltagare
skrivits in.
Under året mottogs 252 personer i kommunens
introduktionsverksamhet. Nästan hälften av dessa var
barn och ungdomar under 18 år.

Information
Karlskrona kommuns webbplats hamnade som nr 42
i Sveriges kommuners och landstings granskning av
landets 290 kommuner. Arbetet med att utveckla kommunens webbplats fortsätter och under året har bland
annat ”Ung i Karlskrona” lanserats. På så sätt ska kommunens ungdomsaktiviteter göras mer lättillgängliga
och underlätta för ungdomar att påverka i kommunala
frågor.

idrotts- och evenemangsarena. Organisationstillhörig-

Ärendehantering

heten har utretts under året och från och med 2010 tar

Kommunens diariesystem har utvecklas under året

Idrotts- och fritidsnämnden över ansvaret för anlägg-

i syfte att bli ett verktyg för både diarieföring och

ningen. Driften av ishallen har upphandlats och sköts

handläggning. Inom en snar framtid ska medborgaren

från 2010 av Karlskrona Hockey Klubb.

få möjlighet att se var hans/hennes ärende finns via

Turism- och besöksnäring

kommunens hemsida.

Karlskrona tog emot 3 kryssningsanlöp med totalt

Kommunhälsa

1 700 passagerare och fortsatte arbetet med att

Under året har arbetet med en aktivare marknadsföring

utveckla värdskapet i hamnen samt utbudet av utflykter.

av Kommunhälsan fortsatt. Bl.a. har kommunhälsans

Återigen kan man se vyer från Karlskrona via Internet

informationsmaterial på nätet förbättrats för att ge en

då två webkameror sattes upp under året.

mer fördjupad bild av de tjänster som erbjuds.

Kommunens investerade i en solmätare som placera-

Verksamheten 2009 har inriktats mot förebyggande

des på Kungsholmen. Karlskrona hamnade inofficiell

insatser och arbetet med grupper har fortsatt att öka.

3:a på sollistan 2009.

I vaccineringen mot den hotande pandemin, s.k. svin-

Turistverksamheten har upphandlats under året och

influensan, tog personal från Kommunhälsan en mycket

sedan 1 september hanterar AB Arena Rosenholm för

aktiv roll både med att vaccinera och med att distribu-

turismen.

era ut vaccinet till verksamheter där kommunhälsans

Arbetsmarknadsåtgärder

personal inte vaccinerade. Införandet av ett datoriserat
journal- och bokningssystem, Asynja, har genomförts

Arbetsmarknadsenheten har ett flertal olika verksam-

successivt under året och fungerar skarpt sedan 09-09-01.

heter, alla i syfte att förbättra deltagarnas möjlighet till

Det har gett verksamheten en rejäl kvalitetshöjning.

arbete på den öppna arbetsmarknaden. 279 personer

Alla journaler/rapporter nås via datorn, all bokning av

har under året varit i aktivitet på Bubbetorps gård. Här

personal och lokaler sker härigenom. Kommunhälsan
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kommer i efterhand att kunna ta ut statistik på verksam-

i oktober då 1 400 nya mobila anknytningar instal-

heten utifrån olika parametrar.

lerades.

Karlskrona Kompetenscenter
KKC har, som mötesplats för kompetens- och verksamhetsutveckling, erbjudit verksamhet genom kursutbud,
uppdragsverksamhet och förvaltningsinterna arrangemang. Cirka 13 000 personer har deltagit vid något
av ovanstående arrangemang. Av dessa har ca 4 000
deltagit i utbildningsinsatser anordnade av KKC.
Uppdragsverksamheten uppgår till cirka 200 arrangemang. För att samordna och kompetensutveckla personalen kostnadseffektivt, har ett flertal föreläsningar
genomförts med interna föreläsare. En grundutbildning
för första linjens chefer, Ledarprogram steg 1, har
genomförts med 24 deltagare. Ledarprogrammet, steg
2, har startat för ca 220 chefer, där en föreläsning
om jämställdhet är genomförd. Det andra inslaget i
programmet är en utbildning i FAS-verktyget där ca
85 % av cheferna genomgått utbildning. Ansvariga
föreläsare för FAS har i huvudsak varit personal från
KKC och personalspecialister.

IT och telefoni
IT-enhetens mål är att leverera för kommunen kostnadseffektiva, säkra och ändamålsmässiga tjänster som
efterfrågas av verksamheten. Men även att arbeta
proaktivt genom att föreslå och presentera nya tjänster
som kan förbättra och underlätta för ett specifikt område. IT-enheten skall också erbjuda teknisk användarsupport, drift av servrar och verksamhetssystem samt
tekniskt stöd till verksamheten vid test, utbildning och
utveckling.
Telefoni och telefontjänster integreras mer och mer
i den traditionella IT-infrastrukturen och dess verksamhetssystem. Därför ingår även telefoni i de tjänster som
IT-enheten erbjuder kunden.
Enheten har under året infört nya och förbättrade
verktyg för datalagring, säkerhetskopiering, virtuell
serverdrift och övervakning.
Vidare har ett större migreringsarbete av telefonin

Upphandlingsenheten ansvarar för upphandlingar och
ramavtal samt ger stöd och service till Karlskrona kommuns förvaltningar och bolag i upphandlingsprocesserna.
Under året har flera aktiviteter genomförts bl.a. har
företagarna i Karlskrona fått utbildning i Lagen om
offentlig upphandling. Ett samarbete med Skatteverket
för kontroll av leverantörer har aktualiserats. Information har skett till förvaltningarna om aktuella avtal i
avtalsdatabasen på intranätet. Denna information finns
nu mera även på Karlskrona kommuns hemsida som
visar aktuella avtal.
Under 2009 har det skett 25 upphandlingar utförda
av upphandlingsenheten. Större egna upphandlingar av
vikt som utförts under året är bland annat kontors- och
undervisningsmaterial, kopieringspapper, bevakningstjänster, larmmottagning samt bensin och drivmedel.

Kost- och måltidsservice
Kostenheten har ansvaret att planera, utveckla och administrera måltidsverksamheten inom Karlskrona kommun. Arbetet sker i samverkan med övriga förvaltningar.
I köken produceras ca 1 100 dygnsportioner till
omsorgens vårdtagare samt ca 10 000 luncher till barn
och elever inom förskola, skola och gymnasieskola.
Fokus har under det gångna året inriktats på arbetet
med att föra över samtliga verksamheter (kök) inom
barn- och ungdomsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen till kostenheten. Arbetet har koncentrerats till
tre områden:
• Prissättning av måltider inom kostenheten enligt
fastställd prissättningsmodell.
• Riktlinjer och överenskommelse mellan förvaltningarna har arbetats fram och skall fastställas under
våren 2010.
• Arbete med att skapa delaktighet och samhörighet i
en ny organisation för våra medarbetare ute i köken.

och dess tjänster skett. Den första delen av migreringen

Jämställdhet

genomfördes i juni och den bestod i att 500 mobila

Jämställdhetsplanen för åren 2009–2011 antogs av

anknytningar installerades i kommunens nya telefon-

kommunfullmäktige i augusti 2009.

växel. Den andra delen av migreringen genomfördes
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Under våren skrev kommunen på deklarationen

		

Council of European Municipalities and Regions (CEMR),

K o m m unstyrelsen	

Verksam hetsB E RÄT T ELS Er

Förhoppningsvis ökar tillväxten och arbetslösheten

det vill säga Europeisk deklaration om jämställdhet

minskar. Men Karlskrona kommun kommer även i

mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.

fortsättningen att särskilt behöva stödja de grupper

Sveriges kommuner och landsting beviljade kommunen
1,4 mnkr inom programmet Hållbar Jämställdhet. Projektet innehåller insatser som avser utbildning av politiker,

som har svårt att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden.
Kommunledningsförvaltningen kommer under 2010

chefer och övrig personal samt ett pilotprojekt för jäm-

att fokusera på fem områden: Attraktiv arbetsgivare,

ställdhetsintegrering inom äldreomsorgen. Ett arbets-

Bilden av Karlskrona, En växande kommun, Hållbar

rättsseminarium om diskriminering och en föreläsning

utveckling och Samverkan internt och externt.

kring jämställdhet i samhällsplaneringen har anordnats.
En handlingsplan i arbetet mot våld i nära relation
har tagits fram.

Under 2010 sker också val till kommun, landsting
och riksdag, vilket med stor sannolikhet kommer att
medföra att den kommunala verksamheten kommer att
diskuteras mer och oftare än under inte valår. Valresul-

Ekonomiskt utfall
Resultatet för 2009 visar på ett överskott med 7,1 mnkr.
Huvudsakliga anledningen till överskottet är att vid
första tertialuppföljning prognostiserades ett kraftigt
underskott för kommunen som helhet. För att minimera
underskottet har förvaltningarna avvaktat med en del
projekt, minimerat inköp och inte vikariebesatt vakanser.
Reserverna är endast använda till delar.

Framtiden
2010 ser, i dagsläget, mer positivt ut när det gäller de
ekonomiska förutsättningarna än 2009.

tatet kommer självfallet att ha ett avgörande inflytande
på den framtida utvecklingen.
År 2010 blir Serviceförvaltningens första hela verksamhetsår där alla verksamheter är fulltaliga. Under
året kommer arbetet med de uppdrag som förvaltningen fått från kommunfullmäktige att fortsätta. Uppdragen
är följande;
• Ge stöd och service i olika former till kommunens
förvaltningar och bolag, men också erbjuda gemensamma tjänster direkt till kommuninvånarna.
• Producera administrativa stödprocesser till kommunens
olika verksamheter på ett maximalt effektivt sätt.
• Effektivisera kostproduktionen med bibehållen kvalitet.

31

V erksa m hetsberättelser

K o m m unstyrelsen

Post och Transport kommer med största sannolikhet att
överta befintliga transportresurser samt uppdrag från
kommunens förvaltningar för att skapa bättre förutsättningar för en kostnadseffektiv verksamhet.
KKC kommer att fortsätta arbetet med att tillgodose
kompetensutvecklingen på uppdrag av förvaltningarna.
Under 2010 kommer fokus att ligga på Ledarprogrammet steg 2 som genomförs för cirka 220 chefer, samt
de kompetensutvecklande uppdrag som förvaltningarna beställer.
Inom upphandlingsenhetens verksamhetsområde
kommer ett arbete med att uppdatera kommunens
upphandlings- och inköpspolicy att effektueras under
år 2010. Arbetet med information till förvaltningarna
pågår kontinuerligt för att säkerställa att kommunens
ramavtal efterföljs och för att säkerställa behoven av
nya ramavtal.
Upphandlingsenheten ska också införa rutiner för
att säkerställa de nya kraven avseende införandet av
referenskoder mot leverantörerna i anbudsförfrågan
och de avtal som tecknas. Upphandlingsenheten kommer även under året att påbörja ett arbete med att ta
fram en modell för direktupphandling som ska förenkla
annonseringen för förvaltningarna.
Framtagandet av ett enhetligt arbetssätt och utveckling av teamen inom ekonomi- och personaladministrationen kommer att arbetas vidare med under 2010.
Förutsättningarna för detta har förbättrats då varje
team fysiskt sitter mer tillsammans.
Köp av extern hantering av kommunens leverantörsfakturor beräknas öka kvaliteten, så till vida att rätt

Kommunstyrelsen
Resultaträkning (mnkr)

faktura alltid hamnar hos rätt beslutsattestant. Sårbarheten kommer också att minska och lösningen kommer

2009

2008

2007

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

219,9
-454,4
-234,5

121,6
-337,3
-215,7

125,6
-334,7
-209,1

Kommunbidrag
Årets resultat

241,6
7,1

222,9
7,2

215,2
6,1

Investeringsutfall 	

3,8

1,1

1,3

Antal anställda
Antal årsarbetare 	

413
436

234
229

298
289

247

274

264

Verksamhetsmått
Antal nystartade företag
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att innebära en rejäl kostnadseffektivisering, vilken är
beaktad i serviceförvaltningens internbudget för år 2010.
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Barn- och ungdomsnämnden

Ansvarsområde
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten för barn mellan 1 och 5 år och skolbarnomsorg för barn och ungdom mellan 6 och 12 år som
bedrivs i kommunal regi. Nämnden ansvarar också för
den verksamhet som bedrivs i grundskola år F–9 och
grundsärskola år 1–10. Härutöver bedrivs också vissa
stödverksamheter för de åldersgrupper som nämnden
har ansvaret för såsom allergiförskola, nattomsorg,
resursskolor för elever med behov av särskilt stöd och
Säljö barnkoloni (ferievistelse under sommartid).
Nämnden har vidare ansvar för beslut om tillstånd
för och tillsyn av enskilda förskolor och fritidshem samt
beviljande av bidrag till dessa. Även yttranden över
tillstånd för enskilda förskoleklasser/ friskolor och beviljande av bidrag till dessa samt rätten till insyn i dessa
skolors verksamhet ligger inom nämndens tilldelade
ansvarsområde.

Årets händelser

betyg får I förskolan får mitt barn vara med och
bestämma.
• En lägesbeskrivning som visar att Karlskrona i jämförelse med andra kommuner, har en hög andel barn
i fritidshem i åldrarna 10–12 år. Och att andelen
högskoleutbildad personal är hög. Tidsbrist och stora
barngrupper upplevs som problem i verksamheten.
• Eleverna i åk 5 och 7 har fått besvara enkät som
visar att de har mycket stort förtroende för skolsköterskan på sin skola. I jämförelse med tidigare
undersökningar tycks de spontana besöken öka.
K2 är en långsiktig satsning för kunskap och kvalitet.
Avsikten är att skapa en närmare koppling mellan den
pedagogiska praktiken i kommunen och nationella mål
och intentioner – att knyta samman ny kunskap och
nya direktiv till en samlad utveckling av verksamheten.
Den bärande tanken är att skolans professionella, de
verksamma pedagogerna, ska ges ökade möjligheter
att vara delaktiga i förändringar och utvecklingsfrågor.

Några större utvärderingar har genomförts för att mäta

2009 har ämnesnätverk bildats där rektorer och lärare

kundnyttan och ge en bild av elevers, föräldrars upp-

för samtal om kunskaper och bedömning.

fattning av verksamhetens kvalitet.

En vidareutveckling av kulturella och estetiska

2009 genomfördes:

dimensioner i förskole- och skolverksamheten har varit

• En attitydundersökning om förskolan riktad till för-

ett prioriterat utvecklingsområde 2009. Fördjupade

äldrarna; Andelen föräldrar som ger positiv bedöm-

pedagogiska arbetssätt med fler och olika perspektiv,

ning av påståendena inom området Barns inflytande

t.ex. arbete med konstnärlig gestaltning, är en del av

och trygghet varierar mellan 86 och 96 %. Lägst

vårt uppdrag enligt läroplanerna. Som en extra skjuts
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i arbetet har vi beviljats statsbidrag från Kulturrådets

inte tillräckligt med förskoleplatser vilket innebär att

satsning ”Skapande skola”.

familjerna inte alltid fått den placering som de i första

Seniorer i skolan är en volontärorganisation som har
funnits i Karlskrona sedan år 2000 och är ett samar-

byggas i Jämjö vilket blir en stor förbättring för östra

bete med Folkuniversitet. Idag finns dryga 100-talet

kommundelen.

seniorer i våra förskolor, skolor och fritidshem. Kommunens modell för ”Seniorer i skolan” har uppmärksam-

Under året har dagbarnvårdarverksamhet omvandlats till förskola bl.a. i Lyckeby och på Sturkö.

mats inte bara av andra kommuner i Sverige. Hösten

Hösten 2009 startade regeringens satsning på för-

2009 deltog vi i ett Nordplusprojekt tillsammans med

skolelyftet. Denna fortbildning ska framförallt inriktas

Danmark och Lettland.

på de områden som kommer att förtydligas i läropla-

Fr.o.m. 2009 genomförs nationella prov i kärnämnena

nen, barns språkliga och matematiska utveckling.

i åk 5 i samtliga kommuner. I jämförelse med övriga

Totalt anmälde sig 8 barnskötare och 14 förskollä-

kommuner har kommunens åk 5-elever goda resultat,

rare från vår kommun till dessa utbildningar med start

strax över medelvärdet. Detta gäller både de kommunala

januari 2010.

och fristående skolorna. Skolverkets särskilda jämförelse

Hösten 2009 gjordes förändringar i barn- och

mellan resultat på nationella prov i åk 9 och slutbetyg

ungdomsförvaltningens ledningsorganisation. Detta

visar en god samstämmighet i kommunens skolor, både

innebar att en del av förskolorna fick nya chefer.

kommunala och fristående, vilket talar för en god lik-

Några av dessa var tidigare rektorer i andra områden

värdighet vad gäller bedömning och betygssättning.

medan några nyrekryterades.

Genomsnittsresultaten för flickor är, liksom för riket som

Användandet av webbtjänsten för anmälan till för-

helhet, genomgående högre än för pojkar. Betygs-

skola har fortsatt att öka. Alla som anmäler sig får idag

resultaten för kommunen som helhet ligger, sett i ett

med ett lösenord för att kunna använda webben. Detta

längre perspektiv, något under genomsnittet för riket.

har inneburit att ändring av t.ex. inkomst och schema

Andelen behöriga till gymnasieskola var oförändrat

via webben kraftig har ökat.

jämfört med år 2008 och uppgick till 92 %.
Arbetet med att utveckla arbetet kring den digitala

Grundskola

IUP:n med skiftliga omdömen har fortsatt under året.

Skolans uppdrag är att skapa förutsättningar för att

Alla skolor i Karlskrona använder sig av gemensamt

den enskilda eleven ska utvecklas så långt som möjligt

system som förädlas utifrån de erfarenheter skolorna

i riktning mot målen i läroplanen (LPO 94) och

gör. Genom föräldrarinloggning kan också föräldrar få

kursplanerna. För att detta ska vara möjligt behöver

tillgång till elevuppgifter.

läraren följa elevens utveckling och anpassa under-

Barn och ungdomsnämnden har riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever med invandrarbakgrund.
374 elever har deltagit i modersmålsundervisning,
och de tre vanligaste språken är arabiska, albanska
och somaliska.

Förskola

visningen utifrån individens behov.
I september invigdes den renoverade Rosenfeldtskolan med pompa och ståt. Skolan är nu en modern
F–5 skola med fritidshem.

Särskola
I september 2009 beslutade kommunfullmäktige om
att den frivilliga särskolan ska överflyttas till Utbild-

Karlskrona kommun har en väl utbyggd förskoleverksam-

ningsförvaltningen. Ansvaret för särskolan har därmed

het med full behovstäckning för barn i åldrarna 1–5 år.

anpassats så att eleverna tillhör den förvaltning där

Utbyggnad har skett genom att en tillfällig förskola

deras jämnåriga finns. I december 2009 hade Barn

startat på Hästö samt genom utökning av platser i befintliga verksamheter. Dessa utökningar har i första hand
skett i förskolor som har bra fysiska förutsättningar.
I vissa kommundelar t ex Nättraby och Jämjö finns
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hand önskat. En ny förskola håller dock nu på att

och ungdomsförvaltningen 82 elever i särskolan.
Höstens arbete har präglats av att förbereda eller
verkställa att uppdelning av budget och verksamhet skett.
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Miljö och säkerhet
För Barn- och ungdomsnämndens verksamheter finns
styrdokument bl.a. läroplanerna som anger mål och
riktlinjer för hur förskolor och skolor ska arbeta med
miljön.
Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att varje
elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön
som miljön i ett vidare perspektiv.
Skolan ansvarar för att varje elev känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande
ekologiska sammanhang. Eleverna ska också tillägna
sig grundläggande kunskaper för en god hälsa samt
ha förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. Flera förskolor och skolor är anslutna
till Grön Flagg. Det signalerar att miljömedvetenhet och
friskvård är en naturlig del av arbetet. Hälsodiplomerade skolor finns bl.a. i Lyckebyområdet. Ytterligare en
näridrottsplats har skapats vid Rödebyskolan. Detta är
en satsning som ger stor glädje för barn och ungdomar
både under skoltid och på fritid.

Verksam hetsB E RÄTT ELS Er

Framtiden
Kvalitetsredovisningarna visar att personalen ute i
verksamheterna fortsätter att sätta upp tydliga mål för
sin verksamhet. Redovisningarna är ett instrument för
den egna verksamhetens utveckling och ett sätt att få
tydligare fokus på de förbättringsområden som varje
verksamhet tagit fram.
Förskolan har även 2009 klarat av att uppnå målet
att erbjuda barnomsorg inom fyra månader. Men det
balanserar fortfarande på gränsen. Vi ser att denna
situation fortsätter även under kommande år. Vi har
just nu många barn med deltidsplats. Skulle konjunkturen vända så får vi räkna med en ökad efterfrågan
som kan vara svår att möta. Under 2010 ser vi fram
emot att få klart med ny förskola i Jämjö och på Verkö.
Vi hoppas också att det skall bli en lösning under
kommande år på den starka efterfrågan som finns
på barnomsorg i Nättraby. Många föräldrar erbjuds
barnomsorg på annan plats och ort än där de önskar.
Det innebär en extra ansträngning för redan pressade
småbarnsföräldrar att ha lång väg till barnets förskola.
Särskolans verksamhet har inför 2010 delats upp så

Ekonomiskt utfall

att vårt ansvar nu gäller för alla barn upp till 16 år för

Nämndens verksamhet uppvisar en positiv avvikelse

särskolan i likhet med övrig verksamhet. Vi kommer att

mot budget med 2,8 mnkr. Investeringar för totalt

under åren framöver behöva utveckla verksamheten

7,0 mnkr har genomförts under året.

med ett inkluderande förhållningssätt. Det som saknas
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idag är en möjlighet för särskolans elever att få gå på
en 6–9 skola vilket är en brist.
Karlskronas elever ligger fortfarande efter i de jämförande mätningar som görs efter både resultat för riket
i sin helhet och för ”kommungruppen”. Detta gör att vi
måste ha ett fortsatt fokus på kunskapsutveckling. De
satsningar som pågår för att höja kunskapsresultatet
såsom K2, matematikambassadörer, modersmålsutvecklare fortsätter. Dessa satsningar har hittills visat
sig vara framgångsrika och har ökat fokuseringen på
dessa utvecklingsområden.
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 arbetsförhållanden
för både barn, elever och personal. Detta är ett av
förvaltningens viktigaste uppdrag.
Den oro som finns gäller de ekonomiska förutsättningarna framöver. Vi har 2010 en mycket ansträngd
verksamhet som vi redan nu ser kommer att få problem
med att klara sina ekonomiska mål. Samtidigt har vi en
allt mer tydlig lagstiftning som ger barn och föräldrar
rätt till individuella insatser som är obligatoriska och
inte tar hänsyn till resursernas begränsningar. Verksamheten inom Barn- och ungdomsförvaltningen präglas av
professionell och kompetent personal och av aktiva och
engagerade föräldrar. Detta tillsammans skapar goda
förutsättningar för fortsatt goda resultat och god
utveckling.

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

2009

2009

2008

2007

115,3
-1 051,9
-936,6

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

127,4
-987,9
-860,5

939,5
2,9

908,5
1,7

867,8
7,3

7

8,5

8,5

1 810
1 706

1 961
1 837

2 068
1 941

2008

Verksamhetsmått
			
Antal inskrivna barn
i förskola och fritidshem
5 942
5 717
Antal inskrivna barn i
familjedaghem
234
278
Totalt antal omsorgstimmar
(i tusental timmar)
9 984
9 713
Antal barn i barnomsorg/
heltidstjänst

5,40

5,30

5 496
346
9 244
5,00

Antal elever i förskoleklass
625
561
562
D:o friskola
114
98
73
				
Antal elever i grundskola
4 869
5 024
5 303
D:o friskola
1 123
1 049
905
Antal elever i särskola
154
156
155
Antal asylsökande elever
53
54
			
Antal skolskjutsbarn
1 925
1 925
			
Öppen förskola, antal enheter
5
5
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2007

32
1 950
5
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Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden svarade 2009 för de frivilliga
skolformerna gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, Sfi, uppdragsutbildning och länets Av-central.
Under året överfördes kommunens tryckeri och
skolmåltider från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsens ansvarsområde. Under hösten övergick ansvaret för gymnasiesärskola och särvux från Barn- och
ungdomsnämnden till Utbildningsnämnden.

Årets händelser
Under året har verksamheternas fokus framförallt
legat på det ekonomiska läget. När den förväntade

i kvarteret Psilander.
Inom samverkansområdet har arbetet utvecklats po-

elevminskningen blev en faktisk elevökning ställdes

sitivt och de fördjupade avtal som skrevs med ett antal

nämnden inför stora problem. Anpassningar har under

kommuner förra året har börjat verka. Inför gy 11 görs

året genomförts i stort sett inom alla verksamheter.

nu samplanering av det gemensamma utbudet.

Detta till trots har verksamheterna fortsatt arbetet med

af Chapmangymnasiet har under året kunnat

arbetslags-, kvalitets- och utvecklingsfrågor även om de

uppdatera sin IT pedagogiska utrustning. Skolan driver

ekonomiska förutsättningarna varit mycket begränsade.

framgångsrikt sedan ett antal år tillbaka ett inter-

Inom förvaltningen har den övergripande kvalitetsgruppen fortsatt sitt arbete med att utveckla kvalitets-

nationellt samhällsprogram.
Ehrensvärdska gymnasiet har som en av tio skolor

frågorna på respektive skola. Arbetet leds av förvalt-

i landet fått möjlighet att starta en spetsutbildning i

ningens verksamhetscontroller. En tillbakablick visar att

matematik. Skolan driver ett flertal olika projekt och har

kvalitetsarbetet gjort stora framsteg de senaste åren. Vi

ett stort antal utbytesstudenter med skolor i Baltikum.

kan se att de nu inkomna kvalitetsredovisningarna håller

Teknikprogrammet har under året certifierats inom Teknik

en god kvalitet. Det framgår också att man på skolorna

college. Fischerströmska gymnasiets verksamhet vid

arbetar målmedvetet med elevernas studieresultat och

Carpe Diem har under året utökats då behoven ökat.

analyserar utfallet. Inför kommande år kommer vi att

Verksamheten har kunnat göra detta tack vare en stor

göra förändringar i detta arbete, genom att koppla

flexibilitet och individanpassning. Andelen elever med

samman utvecklings och kvalitetsfrågorna och arbetar

invandrarbakgrund har ökat kraftigt under året.

med utifrån gemensamma områden.
Utvecklingsgruppen har också arbetat med ett

Törnströmska gymnasiet har det gångna året arbetat
intensivt med olika värdegrundsprojekt i syfte att

förändrat programutbud inom gymnasieskolorna

förbättra klimatet på skolan. Elever och personal vid

inför hösten 2009. Två nya utbildningar har startat,

Barn- och fritidsprogrammet, Byggprogrammet och

Leonardo (spetsutbildning matematik) och Animation

Autoteknik har deltagit i ett utbildningsprojekt med

och spelgrafik. Vidare så har Autoteknikprogrammet

skolor i Pretoria Sydafrika, finansierat av Athenamedel,

certifierats som en Teknik College utbildning.

under året. Ett nytt specialutformat program ”Animation

Utbildningsförvaltningen har under året drivit ett

och Spelgrafik” startade hösten 2009. Många elever

antal internationella projekt finansierade av Sala–Ida

sökte till utbildningen. Autoteknik har certifierats som

och Athena. Projekten vänder sig till Sydafrika,

en Teknik college utbildning. Skolan har under året haft

Bangladesh men också länder i Europa. I stort sett

stora ekonomiska problem och gjort en del anpass-

har alla gymnasieskolor deltagit i något internationellt

ningar men inte klarat detta. I efterhand kan konsta-

projekt under året.

teras att verksamheten har varit underfinansierad.

Av-centralen har under året fått nya lokaler i Gullberna,
detta för att möjliggöra Kulturskolans inflyttning

Inom Vuxenutbildningen har särvux tillkommit som
ny verksamhetsform från september 09. Kvalitetsredo-
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U tbildningsnä m nden

Gymnasiereformen 2011 börjar ta sin form under

visningen visar att det finns svårigheter att tillgodose
behovet av specialundervisning. Inom vuxenutbildning-

våren och de första ämnesplanerna är nu ute på re-

en är idag Sfi-delen en stor del av verksamheten och

missrunda. Skolverket har lagt en tidplan för genomför-

andelen anhöriginvandrare är cirka två tredje delar av

andet under året med ett antal informationskonferenser

hela Sfi-gruppen.

för olika målgrupper. Detta kommer vi att bevaka.
Vi har börjat planeringsarbetet inom gymnasieskolan

Ekonomiskt utfall

för att se vilka av de ”nya” program och inriktningar

Utbildningsnämndens verksamhet uppvisar en negativ
avvikelse mot budget med 13,4 mnkr. Investeringar för
totalt 3,4 mnkr har genomförts under året.

som föreslås, som vi har förutsättningar att erbjuda och
vad eleverna kan tänkas välja. Med stor sannolikhet
kommer vi inte att erbjuda alla program och inriktningar.
Den stora frågan är hur det går med alla specialutformade program som enlig reformen endast får finnas

Framtiden

om det finns ett stort intresse från en lokal bransch,

Under 2010 kommer vi att framför allt arbeta med

detta påverkar oss men i högre grad alla fristående

två frågor för gymnasieskolorna, det är införandet av

gymnasieskolor. Reformen kan också innebära att

Gy 11 och den nya skollagen. Av vad vi hittills vet

vi sitter med ”fel” lärarkompetenser vilket ger en del

om skollagen så kommer det att innebära att vi måste

problem. En samplanering av utbildningsutbudet inom

se på hur vi arbetar med elevernas rättigheter och de

sydost samverkan har startat.
Vuxenutbildningen har fått statsbidrag för yrkesvux-

ökade kraven på dokumentation och möjligheter till
överklagan i bl.a. betygsättningsfrågor. De ökade krav

platser 2010. Det gäller för oss att kunna nå ut till rätt

som ställs på det förebyggande arbete när det gäller

målgrupper och skapa de utbildningar som efterfrågas.

skolornas sätt att motverka trakasserier, våld och mob-

Vi kommer att överväga möjligheten att stärka yrkes-

bing innebär att vi måste tydligt dokumentera allt som

vägledningen med anledning av detta.
Hösten 2009 gjorde skolinspektionen en granskning

sker i verksamheten och vilka åtgärder som vidtas.
De minskade elevvårdsresurserna innebär också att

av kommunens Sfi-verksamhet, vi vet att Skolinspektionen

vi under året ser över hur vi effektivt kan möta elever-

har synpunkter på verksamheten och förväntar oss ett

nas behov av skolhälsovård, kurator och psykolog.

antal påpekanden som vi omgående måste åtgärda.

Utbildningsnämnden
Resultaträkning (mnkr)

2009

2008

2007

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

71,1
-300,3
-229,2

73,9
-291,2
-217,3

67,3
-276,2
-208,9

Kommunbidrag
Årets resultat

215,8
-13,4

218,3
1,0

208,7
-0,2

Investeringsutfall

3,4

5,6

5,0

Antal anställda
Antal årsarbetare

366
351

393
374

409
388
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2008

2007

Elever från Karlskrona kommun som studerar på gymnasieskolor hos
andra huvudmän (genomsnitt vår/höst):		
Kommuner och landsting
151
142
131
Fristående skolor
380
314
251
Totalt (medeltal vt/ht)
531
455
381
			
Studieresultat; Elever vid Karlskrona kommuns gymnasieskolor
Genomsnittlig betygspoäng

14,1

14,1

14,2

Andel nybörjare som fullföljde utbildningen inom 4 år
D:o exkl IV

Verksamhetsmått
Gymnasieskolan			
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

2009

74%
82%

74%
81%

72%
79%

Vuxenutbildning (exkl SFI )

2 396
326

2 438
336

2 419
334

85
36
1
19

80
34
1
19

77
33
1
18

89

88

90

8,0

7,8

7,6

2 453

2 348

2 251

Totalt producerade
verksamhetspoäng
-andel gymnasie (%)
-andel grundvux (%)

261 400
81,7%
18,3%

247 232 229 201
84,0%
80,0%
16,0%
20,0%

Antal lärare (heltidstjänster)
per 100 heltidsstuderande
3,6
4,2
			
Bruttokostnad
per verksamhetspoäng
46
45
-därav undervisning
21
23
-därav läroböcker
1
1
-därav lokaler inkl lokalvård
3
3
Nettokostnad per invånare (kr)

183

174

4,7
60
26
1
10
246
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Kulturnämnden

Ansvarsområde

tenser som är nödvändiga för framtiden. Ytterligare ett

Kulturnämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek,

gemensamt projekt, Futurum.com, har Biblioteksplan

konsthall och konstinköp, världsarvsfrågor, stöd till kul-

startats. Detta kommer att innebära större fokus på

turföreningar, kultur i skolan och Kulturskola. Nämnden

kommunikation och marknadsföring.

ansvarar också för drift och uthyrning av Konserthusteatern och Sparresalen.
Kulturnämnden har tydligt fokus på att utveckla

Årets viktigaste händelse har varit firande av stadsbibliotekets 50 årsjubileum. Varje jubileumsmånad
invigdes med gästtalare, musik och utställningar.

kulturfrågorna inom Karlskrona kommun. Genom

Jubileumsfesten ägde rum i september med huvudtalare

ett stabilt basutbud skall alla kommunens invånare

Horace Engdahl och Gunvor Engström. Ett för verksam-

erbjudas teater, musik och bildkonst. Till stor del sker

heten viktigt beslut fastställdes under året i kulturnämnd

arrangemangen i samarbete med föreningslivet. Kultur-

och kommunfullmäktige, nämligen Biblioteksplan.

nämnden prioriterar särskilt barn och ungdomskultur.

Denna biblioteksplan ska gälla för åren 2009–2011

Årets händelser

och innehåller ett stort antal strategier för biblioteksutveckling i Karlskrona kommun.

Biblioteken

Kulturskolan och UKM

Kulturnämnden ansvarar för folkbibliotekens verksam-

2009 har varit ett turbulent år för Kulturskolan. En ny

het. I kommunen finns ett stadsbibliotek, tio biblioteks-

chef för verksamheten tillträdde i februari. I slutet på

filialer och Carlskrona Läsesällskapets Bibliothek. Alla

mars började en flytt av Kulturskolan diskuteras, och

biblioteksfilialer utom två är lokal- och verksamhets-

därefter har flyttfrågan dominerat verksamheten. Två

mässigt integrerade med kommunala grundskolor.

utredningsuppdrag avseende Kulturskolans flytt respek-

Under året har en utredning om sammanslagning av

tive förvaltningstillhörighet har utförts av Kulturskolans

biblioteksfilialerna Kungsmarken och Lyckeby startats.

chef i samarbete med utbildningsförvaltningen och

Folkbiblioteken var under året tillgängliga tvåhundra

fastighetsförvaltningen. Ambitionen har varit att verk-

timmar per vecka. Folkbiblioteken fokus har under

samheten under höstterminen inte skulle inskränkas på

2000-talet förskjutits från att primärt förmedla böcker

grund av den förestående flytten. Eleverna har också

till att vägleda medborgarna i ett komplext sammansatt

fått sina lektioner.

informationssamhälle. Detta har fått en allt tydligare
fokus och EU:s sociala fond har beviljat medel till

Kulturenheten

Regionbiblioteket i Kalmar i samarbete med Länsbibliotek

I kulturenhetens nya lokaler som inrymmer Konsthallen/

Sydost för projektet Kombib.eu. I satsningen ingår

Salongen har det under året varit stor och omfattande

folkbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar.

aktivitet. En rad kulturarrangemang, teater, konserter

Syftet är att stärka kommunbibliotekens roll i den lokala

för stora och små samt en omfattande konferensverk-

och regionala utvecklingen och utveckla nyckelkompe-

samhet har bidragit till stor aktivitet vilket är glädjande.
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Ekonomiskt utfall

Vidare medverkade kulturenheten på gatufestivalen
VIVA som gick av stapeln för första gången. Övrig

Kulturnämndens verksamhet redovisar ett underskott på

verksamhet med utbetalning av bidrag till föreningar

384 tkr för år 2009.

och studieförbund, bidragsfördelning ur potten till
publika arrangemang ”Öppna Sinnet”, UKM, familjeföreställningar, konst vård, inköp av konst, programläggning av utställningar, inköp och administrering av
skolmusik och skolteater, produktion av informations-

Framtiden
Vår verksamhet har för år 2010 tre stora områden.
Världsarvet: Med största ambition fortsätta arbetet

material med mera löpte som vanligt.

med att utveckla alla delar med arbetet kring världsarvet. Att förlänga samarbetet mellan de stora intres-

Kulturlokaler

senterna Fortifikationsverket, Statens Fastighetsverk,

Enheten för kulturlokaler omfattar drift och uthyrning av

Länsstyrelsen, Svenska Kyrkan och att formulera lång-

Konserthusteatern och Sparresalen. Under året firades

siktiga gemensamma mål kring verksamhet och finan-

Konserthusteaterns 70-årsjubileum. Antalet arrange-

siering av denna. Fortsatt också vara en tydlig part i

mang i Konserthusteatern har ökat och beläggningen

arbetet kring kunskapsområdet världsarvet som innefattar

är mycket god. Under året påbörjades en renovering

arbete mot barn och ungdom, folkbildning och övriga.

av Sparresalen i samarbete med Marinens musikkår

En av utmaningarna under året är att utveckla

som kommer att vara färdig nästa år.

verksamheten i Besökscentrum. Det ickeavkristnade
kyrkorummet – Tyska kyrkan – visade sig fylla en stor

Världsarvet – Örlogsstaden Karlskrona

funktion som informationspunkt för världsarvet och

Arbetet med världsarvsfrågorna har genomförts i samråd med inblandande intressenter med en rad aktivite-

lockade många besökare.
Stadsbiblioteket: Under året kommer att genomföras

ter. Årets stora händelse blev start av Besökscentrum i

byggarbete gällande arbetsmiljöåtgärder vilket kom-

det ickeavkristnade kyrkorummet – Tyska kyrkan – som

mer få en del verksamhetsmässiga konsekvenser. På

visade sig fylla en stor funktion som informationspunkt

grund av pensionsavgång kommer ny biblioteksledning

för världsarvet och lockade många besökare. Vidare

att rekryteras som kommer att behöva få möjlighet att

genomfördes guideutbildning, värdskap för konferenser,

komma igång på bästa sätt.

aktiv roll i utvecklandet av världsarvsfrågor gällande

Kulturskolan: Flytt av verksamheten till Thörnströmska

besöksnäringen och en rad andra uppgifter där en tydlig

gymnasiet är genomförd till största delen. Dock kommer

roll från kommunen i världsarvsfrågor efterfrågades.

bildundervisningen att flytta efter vårterminen och först till

Världsarvssamordnaren representerade också frågorna

hösten kommer hela verksamheten vara under samma tak.

i både nationella och internationella sammanhang.

Detta medför påfrestningar på kulturskolans organisation.

Kulturnämnden
Resultaträkning (mnkr)

2009

2008

2007

Verksamhetsmått

2009

2008

2007

IIntäkter
Kostnader
Nettokostnad

8,1
-59,3
-51,2

8,1
-58,1
-50,0

9,4
-59,0
-49,6

Kommunbidrag
Årets resultat

50,8
-0,4

50,1
0,1

48,7
-0,9

Investeringsutfall

0,8

2,5

1,5

Antal anställda
Antal årsarbetare

69
62

76
68

81
73

Bibliotek
Antal utlån totalt
503 186
Nerladdning av musik och e-bok
9 941
Varav utlån stadsbibliotek
267 626
Varav utlån filialer
225 619
Antal utlån/invånare
7,95
Bruttokostnad/utlån
47
Nettokostnad/utlån
41

506 672 487 764
11 575
9 468
262 000 261 005
233 097 217 291
8,06
7,89
46
46
40
40

Kulturskolan
Antal elever
Antal elever/lärare
Kostnadsteckningsgrad

1 240
74,7
15%

1 307
78,7
14%

1 176
65,3
15%

Antal utställningar
10
Antal skolföreställningar musik/teater
287
Besökare utställningsverksamhet 27 598

7
217
19 869

10
237
2 714

Kulturenheten

40
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Idrotts- och fritidsnämnden

Ansvarsområde

GP-gala i friidrott genomfördes i juni. Stor upp-

Idrotts- och fritidsnämnden har till uppgift att ta hand

märksamhet riktades mot arrangemanget i media inte

om verksamheten för barn och ungdomar på våra

minst på grund av den skada Carolina Klüft ådrog sig.

fritidsgårdar. Nämnden ansvarar för idrotts- och fritids-

Karlskronaklassikern lockade under året 591 deltagare

anläggningar, friluftsliv liksom vissa samlingslokaler.

och 56 plaketter delades ut.

Folkhälsa är ett övergripande område som nämnden

Medborgardialog har genomförts med inriktning på

svarar för liksom den lagreglerade verksamheten kring

ungdomsverksamhet i Rödeby och Nättraby. En före-

lotterier för ideella föreningar

ningsträff genomfördes under hösten för alla föreningar. Ett dialogarbete, Fryshusandan, var en del i arbetet

Årets händelser
Året som gått har präglats av konjunkturen och
förhållningssättet till den. Det innebär att det varit än
fler diskussioner kring ekonomin. Notera att det även
inneburit att förvaltningen/nämndens budget gett ett
överskott.
Näridrottsplatsen ”Pulsen” i Rödeby blev möjlig
tack vare samarbete med Blekinge Idrottsförbund och
Idrottslyftet. Beslut om vidare arbete för friluftsliv i
Bastasjö har tagits av nämnden liksom en konstgräsutredning. En drogpolicy som ska gälla för föreningar
har inom folkhälsoområdet tagits liksom beslut om stöd
till att få fler aktiva flickor.

med att utveckla ungdomsinflytande och verksamhet.
Ung demokratigruppen har genom IFF tagit fram en
egen hemsida för ungdomar. Under mars–april genomfördes LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken,
utarbetad av Ungdomsstyrelsen.
200 ungdomar och ledare har på olika sätt representerat Karlskrona kommun internationellt och nationellt genom våra ungdomsutbyten. Drygt 400 utländska
idrottsungdomar kom på besök till Karlskrona 2009.

Ekonomiskt utfall
Idrotts- och fritidsnämnden redovisar ett överskott om
knappt 0,6 mnkr jämfört med budget.
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Framtiden
Visionerna för Telenor Arena, Karlskrona innebär en
möjlighet att skapa en plattform för samarbete. Fler
föreningar skapar internationella kontakter.
Många föreningar ser möjligheter till att utvecklas
och har olika behov av stöd. Föreningarna är beredda
att själva göra stora insatser.
Ett flertal studier bearbetas för att utveckla kommunen och invånarnas livsvillkor vilket är av betydelse för
ekonomiska utveckling t.ex.:
1) Flickors/unga kvinnors psykiska hälsa har blivit
sämre.
2) Missbruk av droger/alkohol kostar samhället och
individen mycket.
3) Äldres hälsa; pigga pensionärer ger lägre samhällskostnader.
4) Motion i närmiljön lockar både ung och gammal till
fysisk aktivitet och gemenskap.
5) Behovet av stöd till föräldrar ökar.
Synlighet i elitsammanhang ger vinster. Dialog med
föreningar/medborgare ger mervärden. Starka föreningar och välutbildade ledare stärker samhället.

Idrotts- och fritidsnämnden
Resultaträkning (mnkr)

2009

2008

2007

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

10,7
-59,0
-48,3

11,4
-59,3
-47,9

11,3
-57,0
-45,7

Kommunbidrag
Årets resultat

48,9
0,6

48,2
0,3

46,0
0,3

Investeringsutfall

0

0,1

0,5

Antal anställda
Antal årsarbetare

28
25

31
28

33
29

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

178
11 642
43%
57%

174
11 882
44%
56%

171
13 189
46%
54%

Föreningsmedl övriga
andel flickor
andel pojkar

27 565
44%
56%

28 498
48%
52%

26 898
46%
54%

Deltagartillfällen i föreningar
andel flickor
andel pojkar

42

429 825
42%
58%

434 068 429 835
41%
41%
59%
59%

2009

2008

2007

Kostnadstäckningsgrad i %			
Sunnahallen
Idrottsplatser
Idrottshallar
Bowlinghallen
Rödebyanläggningen
K-na simhall/varmbadhus
Samlingslokaler

5
6
20
48
27
43
19

4
6
22
54
26
44
17

4
6
20
59
24
44
13

83 100
19 700
280
21 308

83 800
21 400
287
20 387

78 250
22 750
288
21 328

1 910
5
8

1 057
5
5

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

Fritidsgårdar		
Antal sålda gårdskort*		
kommunala fritidsgårdar
5
Föreningsdrivna fritidsgårdar
9

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

2
13

4
17

5
16
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Socialnämnden

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

Årets händelser

av förändringar av regler i det sociala välfärdssystemet. Grupper som är särskilt utsatta för att hamna
i behov av långvarigt försörjningsstöd är ungdomar
och personer med utländsk bakgrund som saknar
utbildning/arbetslivserfarenhet och som står långt ifrån
arbetsmarknaden.
Ärendemängden inom Familj och ungdomssektionen
fortsätter att vara hög. Tack vare de resursförstärkningar på personalsidan som kom i bruk under året
har kostnaderna för externa placeringar minskat rejält.
Trots detta lyckas vi inte helt hålla budgetramarna
inom verksamhet externa placeringar. Allt görs för att

Förvaltningen har under 2009 fortsatt den strategi som

finna alternativa lösningar, vilket också lyckas i många

inleddes under början av 1990-talet.

ärenden. Liksom föregående år har vi sett en allvarlig

Karlskrona kommun har under många år framgångs-

ökning av ungdomar med ett omfattande narkotika-

rikt satsat på tidiga, förebyggande insatser. Vi är

missbruk. Målsättningen inom socialförvaltningen är

lättillgängliga och har en hög servicenivå. Vår strategi,

klar - Med alla medel måste vi förmå dessa ungdomar

att med personalen som grund, förse hjälpsökande

att bli fria från sitt beroende. Vi har ännu inte lyckats

individer och familjer med skräddarsydda alternativ på

att färdigställa en tillräckligt framgångsrik vårdkedja

hemmaplan har under 2009 tjänat kommunen väl.

på hemmaplan för denna grupp med ungdomar.

Det ekonomiska utfallet för året visar dessvärre på

Alkohol och drogsektionen fortsätter att förfina och

stora minussiffror. Det är kostnaderna för det ekono-

utveckla verksamheten på hemmaplan. Under 2009

miska biståndet som kraftigt avviker negativt från

har den röda tråden varit att förverkliga en jämställd

budget. Lågkonjunkturen med ökad arbetslöshet har

obruten vårdkedja med hjälp av medel som beviljats

under 2009 haft en negativ påverkan på behovet av

från länsstyrelsen. Under året startade framgångsrikt ett

ekonomiskt bistånd i vår kommun. Motsvarande utveck-

kvinnoboende i samarbete med kvinnojouren. I slutet

ling kan ses i landet som helhet. Det ökade behovet av

av året blev alla förberedelser klara för att starta ett

försörjningsstöd förklaras förutom av hög arbetslöshet

akut stödboende Rosenbom med beräknad inflyttning
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i början av 2010. Dessutom är alla beslut fattade för

fortsätta, med förväntan att detta leder till färre externa

att tillsammans med handikappförvaltningen starta

placeringar.
När den gemensamma beroendeenheten i samar-

ett dubbeldiagnosboende på Ringö. Byggstart i mars

bete med landstinget och länets kommuner startar fullt

2010 med beräknad inflyttning 1 september.

ut under hösten 2010 har socialnämnden förverkligat

Ekonomiskt utfall

sina långsiktiga ambitioner att förbättra och förstärka

Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget med 19,0 mnkr, varav 2,1 mnkr avser individ- och
familjeomsorg och 16,9 mnkr avser ekonomiskt bistånd.
Investeringarna har under året uppgått till 0,2 mnkr.

den vuxna beroendevården. Förvaltningen räknar
med att detta tillsammans med det akuta stödboendet
Rosenbom samt dubbeldiagnosboendet på Ringö, start
hösten 2010, kommer att medföra minskade externa
kostnader eftersom boende på hemmaplan äntligen
kommer att möta de flesta behov inom målgruppen.

Miljö
Socialförvaltningens verksamhet är av sådan karaktär
att påverkan på den fysiska miljön är mycket ringa.

Enligt SKL:s beräkningar förväntas 2009 års negativa utveckling av ekonomiskt bistånd bara vara början
på en flera års ökning av antal hushåll i behov av för-

Förvaltningen eftersträvar att vara sparsam med för-

sörjningsstöd. Erfarenhet från tidigare lågkonjunkturer

brukningsmaterial, hantera riskavfall enligt angivna
regler liksom att källsortera på ett korrekt sätt. Under
året har vi fortsatt med att ersätta våra leasingbilar
med mer miljövänliga etanolbilar, 15 av förvaltningens
20 bilar är numera etanolbilar.

visar att många hushåll riskerar satt fastna i försörjningsbehov även efter det att konjunkturen vänder. Det
var därför mycket viktigt att socialnämnden inför 2010
tog beslut om att tillföra 4 tillfälliga tjänster med syfte
att åstadkomma offensiva åtgärder. Allt i syfte att hjälpa
biståndssökande till en egen försörjning. Förbättrad

Framtiden

arbetsmiljön för personalen och minskade väntetider är

Behovet av insatser för såväl ekonomiskt bistånd, barn,

ytterligare effekter förvaltningen förväntar sig.

ungdomar och familjer som vuxna missbrukare fort-

att ungdomar under 15 år i betydligt större utsträck-

åtgärder för att möta de ökande behoven och kommer

ning förekom i brottsliga sammanhang och i ökad

att fortsätta förändra och utveckla verksamheten för att

utsträckning visade annat ej önskvärt socialt beteende.

framgångsrikt kunna möta de behov som kommer emot

Oroande tendenser att ungdomsproblemen gått ner

oss.

i åldrarna. Detta är något som måste tas på största

I april 2010 inviger vi de nya lokalerna för Råd- och

allvar. Socialförvaltningen har därför tagit initiativ till

stödgruppen och Roslunden, denna satsning är viktig

gemensamma överläggningar med framförallt skolan.

för att ge personalen bättre möjligheter att arbeta

Syftet är att analysera situationen och möta detta med

flexibelt. Det framgångsrika utvecklingsarbetet kan

ändamålsenliga åtgärder i vår kommun.
2009

Socialnämnden
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Under slutet av året uppmärksammade Fältgruppen

sätter att öka i vår kommun. Nämnden vidtar löpande

Verksamhetsmått
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Resultaträkning (mnkr)

2009

2008

2007

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

24,5
-187,1
-162,6

19,8
-169,4
-149,6

18,6
-151,1
-132,5

Kommunbidrag
Årets resultat

143,6
-19,0

134,9
-14,7

126,7
-5,8

Investeringsutfall

0,2

0,1

0,0

Antal anställda
Antal årsarbetare

160
157

154
151

159
156

Genomsnittligt antal hushåll
per månad med ek bistånd
Totalt antal hushåll

2008

2007

680
1 342

		
540
1 096

478
1 067

Barn och Ungdom
23 461
25 721
21 180
Totalt antal vårddygn1)
				
Missbrukare vuxna
Totalt antal vårddygn2)

10 755

10 115

9 767

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

1)
2)
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HANDIKAPPNÄMNDEN

Ansvarsområde

Resultatdialogen – en modell har utvecklats för

Handikappnämndens arbete riktar sig till personer som

uppföljning av verksamhetens kostnader med särskilt

har någon form av funktionsnedsättning, fysisk, psykisk

fokus på förändringar som inträffar under året och som

eller utvecklingsmässig. Verksamheten utgår från

måste kunna motiveras och mötas med omfördelning

Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till

inom ram; resursfördelningssystemet som grundare

vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdsla-

sig på nivåbedömning av de enskilda brukarna är en

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

kvalitetssäkring av resultatdialogen.

utifrån den enskildes behov bifalla och verkställa åtgär-

Bemanningsrutiner – rutiner för sjukanmälan och

der som gör att funktionshindrade personer kan leva ett

vikariatstillsättning har synats och tydliggjorts; detta

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

är kopplat till försök med en starkt utökad resursenhet;

för att kunna leva ett självständigt liv i egen bostad,

särskilda mål på områdesnivå tydliggör ansvar för ut-

men när det finns behov ska särskilda boendeformer

bokning av personal med önskad sysselsättningsgrad;

med individuell hjälp kunna erbjudas. I ansvaret ingår

förvaltningen har anlitat externt stöd för schemagransk-

också att funktionshindrade personer ska ges möjlighet

ning av utvalda verksamheter.

att delta i samhällslivet och erbjudas sysselsättning och

Psykiatripaketet – del av boendeplanering som inne-

aktiviteter utifrån individens förutsättningar. Nämnden

bär fullvärdiga lokaler och uppgradering till LSS-beslut

ska därutöver arbeta mot samhället och kommunen i

för delar av socialpsykiatrin är verkställd i enlighet med

övrigt för att säkerställa ökad tillgänglighet och service

ett särskilt direktiv från kommunstyrelsen; omflyttningen

för funktionshindrade personer.

och därmed nedläggning av vissa lokaler har enligt plan

Årets händelser
Åtgärder för en budget i balans

haft en budgetreducerande effekt som slår igenom 2010.
Elevhemsboende – med två barn aktuella för insatsen
i slutet av 2009 togs beslutet att lägga ner elevhemsboendet för barn/ungdomar med autism, alternativ

Året har till stor del präglats av arbete för att få en

verkställighet sker inom korttidsboende tills vidare;

budget i balans. Några vidtagna åtgärder kan särskilt

frågetecknet är tydligt inför kommande år, både i

nämnas:

förhållande till pågående planering av nya korttids-
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lokaler och ev. tillkommande barn; nämnden kommer

sparat åtskilliga miljoner under hela Lösen marks tid,

att nogsamt behöva pröva olika alternativ för att lösa

som annars hade gått till kostsamma externa placeringar.

verkställigheten framöver då det är en både kostnadsdrivande och svår insats att ta ansvar för.

Boendeplanering

En ny lag om öppen psykiatrisk tvångsvård innebär en

Boendeplaneringen är förvaltningens viktigaste stra-

förskjutning av ansvar – och kostnader – från lands-

tegiska fråga sett till förmågan att bedriva en kost-

tingen till kommuner. Efter att lagen trätt i kraft den

nadseffektiv verksamhet. LSS ställer tydliga grundkrav

1 september 2008 stod det kring årsskiftet klart att

och olika målgrupper (t.o.m. individer) måste beaktas

förvaltningen var tvungen att planera för att tillämpa

vid planering/utformning av olika typer av särskilt

verkställigheten för tre individer. En omställning gjordes

boende; till det måste vägas in kommunens möjligheter

i verksamheten så att en befintlig gruppbostad kunde

att avsätta tomtmark och anslå investeringsmedel för

tas i anspråk/lösa lokalfrågan samt frigöra personal-

handikappnämndens behov. 2009 har inneburit några

resurs motsvarande drygt 6 tjänster; uppdragets karaktär

stora och framgångsrika händelser inom området

(risk för hot och våld) krävde inledningsvis 14 tjänster,

boendeplanering; samtidigt följer ett långvarigt pro-

som nu är nere på 12. Verksamheten måste betecknas

blem med för lösning 2010:

som ett nytt åtagande för nämnden och därmed en

Bastasjövägen – särskilt boende och daglig verksam-

volymökning som hittills fått mötas inom ram med det

het i en ny och för målgruppen anpassad arkitektur

överskridande som bokslutet redovisar. Förvaltningen

(klart okt. 09).

vill framhålla att av den totala kostnadsökningen för

Vädergatan – 2x6 platser LSS i nybyggda radhus i
Hässlegården, ett äldreboende för personer med psykisk funktionsnedsättning; del i det s.k. psykiatripaketet
(klart okt. 09).
Kyrkvägen – tillbyggnad 2 lägenheter som ger

det nya uppdraget så har hälften finansierats inom ram
genom omställning av befintlig verksamhet.

Verksamhetens kvalitet och kompetens
Handikappnämndens verksamhet karaktäriseras av

6 platser LSS enligt nämndens inriktningsbeslut (som

komplexitet – så många olika behov som ska mötas på

också innebär att återstående hus med 4 platser/

rätt sätt; det är en utmaning i förhållande till lagstift-

lägenheter ska avvecklas med tiden).

ning, evidensbaserad kunskap, beprövad erfarenhet,

Blåvingen – nya lokaler för korttidsverksamheten har

värdegrund och medel. I praktiken innebär det ett

planerats under året och är på väg att bli den bästa lös-

metodiskt arbetssätt och systematisk uppföljning med

ningen ur flera olika aspekter; ev. ett problem med ökad

utgångspunkt i en individuell plan som är beslutad för

hyreskostnad som kräver utökad ram för nämnden 2011.

att styra den enskildes utveckling i en önskvärd riktning.

Lösen mark och fortsättningen – bakgrunden är vid

Så är det inte idag, i enskilda fall har vi goda exempel;

det här laget väl dokumenterad kring svårigheterna att

motsatsen är tydligast när fler händer kallats in därför

nå fram till bygglov för särskilt boende med inriktning

att uppdraget har blivit för svårt – i budgethänseende

psykiska funktionsnedsättningar; en tillfällig lösning

är det lika med ökad kostnad varje gång det händer.

med villa och moduler i Lösen mark har granskats från

2009 har inneburit att förvaltningen har tagit ett

olika håll under året; media har levererat en långt ifrån

strategiskt beslut och gått till praktisk handling i fråga

smickrande serie artiklar, medan Länsstyrelsen i sin

om hur vi ska få rätt kompetens – säkra verksamhetens

tillsyn visserligen uttalar kritik mot lokalernas utform-

kvalitet – på sikt sänka (extra)kostnaderna:

ning, men är tydliga att påpeka den goda kvalitet som
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Ny lagstiftning – öppen psykiatrisk
tvångsvård

KSS, kvalitetssäkringssamordnare – en personal i

verksamhetens innehåll uppvisar; tillfälligt bygglov för

varje arbetsgrupp som har högskoleutbildning med

modulerna är nyligen klubbat med dispens till 2012;

beteendevetenskaplig inriktning eller motsvarande; KSS

dock pågår planering för att etablera den tänkta verk-

har ett särskilt ansvar för kvalitetssäkring av insatser

samheten i Inglatorp med ett färdigdatum hösten 2010;

för den enskilde brukaren, det innebär planering och

det ska understrykas att nämnden och kommunen har

systematisk uppföljning av beslutad insats; stöd för

		

hela personalgruppen i arbetet gentemot den enskilde
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del i samarbetsavtalet med landstingspsykiatrin).

brukaren, främst att hitta rätt metod som alla följer; ej

Referensgrupp korttidslokaler – i planeringsarbetet

arbetsledning (ingen mellanchef – det är viktigt!); flera

för nya korttidslokaler/Blåvingen har en föräldragrupp

KSS bildar nätverk för stöd och utvecklingsarbete. Sju

aktiverats för att kunna delta med sina synpunkter på

KSS är hittills anställda (tjänster har omvandlats vid

den kommande verksamheten.

uppkomna vakanser).
Kompetenskrav och samverkan utbildningsanordnare

Information till närboende – vid planering av särskilt
boende har förvaltningen bjudit in berörda grannar till

– under året har det tydliggjorts vilken typ av kompe-

informationsmöten i syfte att föra en öppen dialog om

tens som krävs för arbete inom olika verksamheter; det

den planerade verksamheten.

innebär också att det ställs tydliga krav på timanställda
som vill fortsätta sitt uppdrag efter en avstämningperiod; det finns också ett samarbete med gy-skolan och
BTH/KY för avstämning av utbildningsinnehåll.
Resursenhet med riktad kompetens – ett försök har
inletts med en utökad resursenhet där personalen riktas
mot arbetsuppgifter i förhållande till kompetens.

Dialog med brukare och medborgare
Förvaltningen har under 2009 arbetat på olika sätt

Ekonomiskt utfall
Handikappnämnden redovisar en negativ avvikelse
mot budget med 15,8 mnkr.
Investeringar i inventarier har under året uppgått till
0,4 mnkr.

Framtiden
Förvaltningen har fullföljt sin ambition att genom strate-

för att ha en aktiv dialog med brukare och övriga

giska åtgärder kunna presentera en budget i balans för

medborgare:

2010. Det finns dock alltid en osäkerhet kring framtida

Brukarenkäter – utvecklas och genomförs i sam-

behov av insatser för personer med funktionsnedsätt-

arbete med Blekinge kompetenscentrum (och övriga

ning förvaltningen vill peka på några poster som ger

Blekingekommuner); genomförd 2009 i HO/särskilt

anledning till oro/kan innebära kostnadsökningar i en

boende och daglig verksamhet; pågår f n inom social-

nära framtid:

psykiatri och personlig assistans.
Framtidsprogrammet – en framtidsgrupp har på-

Personlig assistans – Försäkringskassan har inlett
en process med omprövning utifrån nya och betydligt

börjat arbete med att forma ett Framtidsprogram för

snävare riktlinjer för bedömning om rätten till personlig

Handikappomsorgen i Karlskrona kommun; gruppen är

assistans; krasst kan det uttryckas som en övervältring

sammansatt av nämndspolitiker, företrädare för handi-

av kostnader från stat till kommun; en mer detaljerad

kapporganisationer och förvaltningens tjänstemän.

beskrivning ges vid bokslutsberedningen.

Brukarråd psykiatri – brukare inom socialpsykiatrin
med stöd av förvaltningens tjänstemän (ingår som en

Förändringar psykiatri – Landstinget Blekinge har
genomfört stora besparingar som bl.a. innebär att
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slutenvården skurits ner med 18 platser; svårt sjuka

för att följa gällande regelverk krävs en omfattande

individer kommer att betraktas som medicinskt färdig-

utbildningsinsats för all personal.
I en nära framtid måste kommunens HSL-organisation

behandlade enligt ett tuffare schema, men vara i
fortsatt behov av omfattande stödinsatser; sannolikt ett
ökat behov av särskilt boende för en målgrupp med

hemsjukvården är det rimligt att en översyn kommer till

komplex problematik; därtill kommer kommunen att

stånd: handikappförvaltnings utgångspunkt är att nämn-

bli delaktig i ny mellanvårdsform som enligt liggande

den med verksamhetsansvar också måste förfoga över

förslag regleras i kommande nationella riktlinjer för

resurserna för hälso- och sjukvårdsinsatser för att kunna

psykosociala insatser för personer med schizofreni.

besluta om sina prioriteringar med brukaren i centrum.

Barn/ungdomar NPF – ett utredningsarbete har

Förslaget till nya LSS aktualiseras återigen när pro-

initierats av HF för att i samverkan med SF och BUF ta

positionen läggs fram i april; det är oroväckande med

fram underlag för ev. egen verksamhet med boende/

den tydliga tendensen till förskjutning av kostnader från

skola/föräldrastöd för målgruppen; behovet ökar och

stat till kommun med de nya riktlinjerna för beslut om

insatsen måste i dag i huvudsak lösas med externt köp

personlig assistans.
2009 var ett omställningens år och vi kan känna stolt-

till hög kostnad; om förslaget blir att bygga upp en
egen verksamhet i kommunen måste medel tillskjutas

het över att vi går in i 2010 med genomförda åtgärder

alla tre nämnderna.

som just nu ger balans i det ekonomiska perspektivet;

Hemtjänst – ökningstakten är redan vid ingången av

därtill har vi med oss att vi under omställningsarbetet

2010 oroande; myndighetschefen har i särskilt upp-

har lyckats hålla balans i våra andra viktiga perspek-

drag att redovisa de faktiska omständigheterna bakom

tiv. Det är framöver viktigare än någonsin att med

fortsatta volymökningar.

helheten för ögonen avsätta en realistisk reserv för det

Dokumentation och it – Länsstyrelsen har i en tillsyn

tillkommande så att den befintliga verksamheten fortsatt
kan bedrivas på ett för medborgarna anständigt sätt.

gett kritik för bristande rutiner kring dokumentation;

Handikappnämnden
Resultaträkning (mnkr)

2009

2008

2007

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

64,5
-331,9
-267,4

61,8
-309,4
-247,6

56,3
-277,1
-220,8

Kommunbidrag
Årets resultat

251,6
-15,8

244,2
-3,4

221,0
0,2

Investeringsutfall

0,4

0,1

0,0

Antal anställda
Antal årsarbetare

528
480

521
474

501
452

2009

2008

Antal 31/12
186
196
Nettokostnad per kontaktperson
31 176
29 073
Standardkostnad			

Antal 31/12
7
7
7
Nettokostnad per
familjehemsärende
351 583 207 910 198 644
Standardkostnad			 315 445
Avlösarservice
Antal 31/12
34
37
Standardkostnad			

Personlig assistent

Antal inskrivna personer
150
136
126
Nettokostnad per inskriven
134 224 160 669 143 616
Standardkostnad			 171 649

39
51 211

Ledsagarservice

Antal boende 31/12
156
137
130
Nettokostnad per boende
628 409 500 888 555 959
Standardkostnad			 700 745

Daglig verksamhet

194
26 500
20 484

Familjehem

Antal personer 31/12
13
18
Standardkostnad			

Antal beviljade personer
64
72
67
Nettokostnad per person
184 536 253 375 180 222
Standardkostnad			 205 192

2007

Kontaktpersoner

Verksamhetsmått
Boende för vuxna

Korttidsvistelse
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diskuteras; i samband med ett troligt övertagande av

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

14
96
1
135 kr/h
263 kr/h
203 kr/h
378

13
98
1

20
51 211

14
91
1

205 kr/h 155 kr/h
353 kr/h 316 kr/h
237 kr/h 228 kr/h
350

343
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äldrenämnden

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

Årets händelser

ett värdefullt komplement till många olika delar inom
äldreomsorgen. Försök har påbörjats under året med
verksamhet under kvällar och helger, ett försök som till
den allra största delen har rönt stor uppskattning och
också stor medverkan. Ett samarbetsprojekt mellan äldreförvaltningen och kulturförvaltningen planeras till Jämjö.
Verksamheten inom hemtjänst har ökat från 697 000
timmar 2008 till 710 000 timmar 2009, en ökning
med 13 000 timmar eller knappt två procent. Vid årsskiftet 2007/2008 kunde en i absoluta tal minskning
i ökningstakten skönjas sett över tid. Ökningen mellan
2005 och 2006 uppgick till 32 000 timmar, mellan

Äldrenämndens verksamhet har under året bedrivits

2006 och 2007 till 26 000 timmar och mellan 2007

med den inriktning som fastställts av kommunfullmäk-

och 2008 till 12 000 timmar. Under de första tre

tige. Äldrenämnden har fullföljt sitt uppdrag att genom

kvartalen 2009 kunde en fortsatt utplanande utveck-

bistånd i olika former skapa en trygg och säker livs-

ling noteras och det framstod länge som om det totala

situation och en skälig levnadsnivå för de personer

antalet beviljade hemtjänsttimmar skulle stanna under

som inte kan klara av detta på annat sätt.

årets budget . Under årets tre sista månader bröts dock

Inom verksamhetsområdet Dagliga aktiviteter kan
konstateras en tydlig utveckling i enlighet med den som
beskrivs i kommunens framtidsprogram för äldreom-

den trenden och verkligt antal timmar kom att överstiga
budgeten med 5 000 timmar.
Korttidsvården bedrivs vid två enheter, Storören som

sorg. Träffpunkternas verksamhet utvecklas och utökas.

drivs i egen regi och vid Rosengården som drivs av

Ett mobilt aktivitetsteam har startat under året och utgör

privat entreprenör. Beläggningsgraden vid dessa två
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enheter skiljer sig, vid Storören uppgår den till 98,1 %

kunna hyras ut. Under 2009 ökade antalet erbjudande

emedan den vid Rosengården ligger på 82,5 %.

om bostad till 414, vilket motsvarar 1,33 erbjudande

Det är ett viktigt förhållande att uppmärksamma att de

per ledig bostad.

totalt 32 korttidsplatser som äldrenämnden disponerar

Mot bakgrund av att antalet lediga bostäder har

måste kunna utnyttjas optimalt i volymhänseende, inte

ökat beslutade äldrenämnden i sin budget för 2010 att

minst i tider där vårdplatser och vårdtider vid sjukhuset

se över förutsättningarna att minska antalet bostäder.

minskar.
I slutet av verksamhetsåret 2008 blev Eget val i

Med anledning av Landstinget Blekinge under 2009
beslutade om att vårdval ska införas inom sjukvården

hemtjänsten en realitet. Vid ingången av 2009 fanns

under 2010 återupptogs diskussionen om att skifta

tre privata entreprenörer kontrakterade. Under året

huvudman för hemsjukvården. Som ett led i det kom-

har förvaltningen träffat överenskommelse med ett

muninterna arbetet i den processen har en arbetsgrupp

av dessa företag om att bryta det ingångna avtalet.

bildats med deltagare från kommunledningsförvaltning-

Äldrenämnden beslutade under året att det fortsatta

en, handikappförvaltningen och äldreförvaltningen.

arbetet med Eget val i hemtjänsten ska baseras på de

Överläggningar har dessutom skett på politisk ledning

förutsättningar som följer av Lagen om valfrihetssystem

mellan kommunerna och landstinget.

(LOV). I förhållande till den process som föregick de

Under våren stod det klart att Sverige och världen

första kontrakten innebär tillämpningen av LOV inga

stod inför hotet av en pandemi i form av den s.k.

större förändringar i förhållandena mellan kommunen

svininfluensan, Nya influensa A (H1N1). Förberedelser

och entreprenören. Under sista kvartalet 2009 anslöt

och planering gjordes under sommaren och en stor

sig ytterligare ett företag. Vid utgången av 2009 finns

del av hösten inför den väntade pandemin och de stör-

därmed tre privata utförare kontrakterade, ett av dessa

ningar som en stor sjukfrånvaro skulle medföra. Efter

tillhandahåller omvårdnad och service i hela kom-

sommaren vidtog planering och genomförande av att

munen, ett omvårdnad i en geografiskt sett begränsad

erbjuda och vaccinera kommunens samtliga anställda

del av kommunen samt ett som tillhandahåller städ och

och brukare i kommunens särskilda boende.

tvätt i hela kommunen.
Inom verksamhetsområdet särskilt boende kan en

Under 2009 tillskapades ett projekt med en Socialt
Ansvarig Samordnare (SAS). Funktionen SAS ska

förändrad verklighet noteras. I stället för att inte kunna

arbeta med att följa upp och kontrollera verksamheten

verkställa beslut om bostad i särskilt boende i skälig

med utgångspunkt i socialtjänstlagens krav på äldre-

tid har under 2009 förhållandet med lediga bostäder

omsorgen. Funktionen ska jämföras med den medi-

i stället ökat påtagligt. Med ledig bostad avses att det

cinskt ansvarige sjuksköterskan (MAS) roll vad avser

inte finns något beslut om verkställighet. Det betyder

hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Erfarenheten från de

inte att bostäderna alltid stått tomma. De har i stället,

första sex månaderna visade sig vara så positiva att

vid behov, kunnat användas för korttidsvård. Förhållan-

äldrenämnden beslutade att inrätta befattningen fr.o.m.

det med tomma bostäder blev påtagligt runt halvårs-

halvårsskiftet 2010.

skiftet och har därefter pågått. De tomma bostäderna
finns utspridda över tid och över flera olika enheter.
Dock kan noteras att tomma bostäder främst funnits vid

Ekonomiskt utfall

Östergården, Kungshöjden samt vid Björkhaga.

Äldrenämnden redovisar en positiv avvikelse mot

Ett annat förhållande som också blivit mer accentuerat under 2009 är benägenheten att tacka nej till
erbjuden bostad och att i stället avvakta en lägesmäs-

budget med 0,2 mnkr.
Investeringar i inventarier har under året uppgått till
3,9 mnkr.

sigt ”bättre” annan bostad. Under 2008 verkställdes
319 gynnande beslut om bostad i särskilt boende och
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under 2009 uppgick samma tal till 312. I så måtto är

Miljö

åren 2008 och 2009 i princip fullt jämförbara. Under

Vid de särskilda boende har sker källsortering av

2008 krävdes 379 erbjudanden i verkställighetsfasen,

sopor. Nästan samtliga av förvaltningens bilar drivs

d.v.s varje ledig bostad krävde 1,19 erbjudande för att

med etanol.
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Framtiden
Allt arbete med att fortsätta utvecklingen av äldreomsorgen i Karlskrona kommun sker nu med utgångspunkt i det av kommunfullmäktige fastställda Framtidsprogrammet för äldreomsorgen.
2009

Morgondagens äldre kommer med stor sannolikhet

2008

att ställa både andra och annorlunda krav på den

Särskilt boende				

äldrevård och omsorg som kommunerna ansvarar

Sjukhem				

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-

Korttidsboende (inkl Rosengården 20 pl)

viden. Dessa individuellt framtagna mål blir till viktiga

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

bedömningen, såväl till metod som till sitt innehåll.

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

1 707
38
561 214
1 538

59
59
575 821 544 133
1 578

38
50
485 958 468 830
1 331

1 284

Gruppboende nivåbedömt (inkl omvårdn.inriktn)
Antal platser 31/12
Bruttokostnad/plats
Bruttokostnad/vårddygn
(/genomsnitt platser)

637
559 932
1 534

576
570
483 908 451 250
1 326

1 236

Antal platser 31/12		
62
62
Bruttokostnad/boende i genomsnitt		 496 623 458 080
Bruttokostnad/vårddygn
(/genomsnitt platser)		
1 361
1 255
Servicelägenheter/Servicehus

Äldrenämnden

Antal platser 31/12
Totalt antal platser/
lägenheter 2009-12-31

144

144

148

878

879

889

2009

2008

2007

Intäkter		
Kostnader		
Nettokostnad		

126,8
-786,4
-659,6

132,0
-782,3
-650,3

127,3
-744,4
-617,1

Kommunbidrag		
Årets resultat		

659,8
0,2

653,4
3,1

613,7
-3,4

Investeringsutfall		

3,7

2,9

5,1

Antal anställda		
Antal årsarbetare

1 692
1 450

1 807
1 562

1 840
1 590

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

993
272
526
195

996
255
555
186

1 093
298
578
217

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

821
144
425
252

828
119
457
252

820
163
408
249

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

57
26
24
7

62
16
40
6

69
29
33
7

Antal betalda dagar			

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

510
136
310
64

477
102
310
65

396
90
255
51

Genomsnittlig kvarliggning (person per dygn)		

709 607

697 705

685 503

Verksamhetsmått

Beviljade hemtjänsttimmar

1 491

Gruppboende med aktivitetsinriktn.

ålderdom med god livskvalitet.

Resultaträkning (mnkr)

59
623 024

2007

Övrig verksamhet 			
Matdistribution				
Antal portioner			 172 122 172 101
Antal portioner/dag		
472
472
Dagcentraler				
Antal enheter inkl Gamlegården1)

11

11

11

Dagverksamhet				
Antal enheter		
Antal platser		
Bruttokostnad per plats

3
22
208 055

3
3
22
22
206 604 189 872

Trygghetslarm				
Antal larm		

1 393

1 349

1 298

Övriga köpta platser			
Utbetalt till Landstinget under året
- akutklinik
2 208 860 1 386 992 825 319
- rehab
0
39 678 346 506
- psykogeriatrik 249 249
46 462
0
- akutklinik
- rehab
- psykogeriatrik
- akutklinik
- rehab
- psykogeriatrik
1)

571
0
53
1,6
0,0
0,1

384
15
15
1,1
0,0
0,0

235
137
0
0,6
0,4
0,0

Gamlegården drivs ideellt				
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Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsområde

parallella arkitektuppdrag på Pottholmen genomförts

Verksamheten omfattar områdena fysisk planering,

och lett fram till att ett detaljplanearbete inletts.

bygglov-/bygganmälansärenden, tillstånds-/tillsyns-

Under året har planarbetet i ett antal större projekt

ärenden, miljö- och hälsoskyddsverksamhet, bostads-

avslutats. Tvår större bostadsprojekt på Gullberna,

anpassningsbidrag, kommunal riskhantering samt

ändringen av ett antal detaljplaner på Trummenäs och

tomtköadministration. Under året har ansvaret för

en moské i kungsmarken är några av de projekt som

kommunal riskhantering överförts till kommunlednings-

avslutats. Planarbetet har fortskridit med flerbostadshus-

förvaltningen. Dock har den ekonomiska redovisningen

projekt på Trossö, tillbyggnad av marinmuseum, utveck-

bibehållits på samhällsbyggnadsförvaltningen året ut

ling av Vedebylund, handelsetablering i Stadsträdgården

för att få ett sammanhållet redovisningsår.

m.m. Planering i Nättraby har omfattat både verksamheter, dagis och bostäder. Utöver detta har ett antal

Årets händelser

bostadsprojekt fortskridit. Under året har en samman-

Planärenden

verkställts på förvaltningen. För att hantera en ansträngd

Kommunfullmäktige har beslutat att revidera 2002 års

situation med bygglovärenden har resurser motsvarande

översiktsplan, vilket till stor del dominerat avdelningens

en heltidstjänst under hösten tillfälligt flyttats från plan

arbete under 2009, då både en strategi och därefter

till bygglov som förstärkning.

en samrådshandling arbetats fram och remisshanterats.
Även en vindkraftstrategi är framarbetad och remiss-

Bygglov/ bygganmälansärenden

hanterad under året. Två medarbetare har under året

Ärendemängden har under året legat på en fortsatt

haft översiktsplanen som huvudsaklig arbetsuppgift,

hög nivå. Den låga konjunkturen har dock lett till att

och i mer intensiva skeden har ytterligare förstärkning

få större projekt har genomförts. Ärendemängden

förts till. Totalt finns 80 detaljplaner/ områdesbestäm-

har därför dominerats av ROT-relaterade ärenden. En

melser på uppdragslistan. De befinner sig i olika

mycket ansträngd situation på avdelningen under årets

stadier, från nyuppstartat ärende till antagande. 19

första hälft har balanserats upp under hösten, bl.a.

detaljplaner har antagits och ytterligare en är godkänd

tack vare den omorganisation som skett på förvalt-

och inväntar ett antagande. Tre detaljplaner har över-

ningen, samt genom en extra kraftansträngning från

klagats. Antalet beslut i planärenden är lika många

personalen.

som året tidigare 70 (69). Under 2009 har fortsatt
stort fokus lagts på olika kommunala behov. Avdelningen har arbetat intensivt med äldreboenden, handikapp-
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slagning av planavdelningen och bygglovsavdelningen

Ärendemängden bedöms, med hänsyn till den försiktigt positiva konjunkturtrenden åter öka under 2009.

boenden och förskolor. Förvaltningen har deltagit i

Miljö- och hälsoskydd

utvecklingsarbete av Stortorget och Hoglands park. I

Trenden de senaste åren är att ärendemängden har

ett samverkansprojekt med byggbolaget Kärnhem har

ökat lite med en topp 2008. 1 710 ärenden har

		Milj ö- o ch byggnadsnä m nden	
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inkommit till förvaltningen 2009. Nya ärendegrupper

lande ett World Trade Center vilket förutsätter flyttning

såsom tillsynen av försäljning av vissa receptfria läke-

av brandstationen till nytt läge. Handelshamnen och

medel kommer att tilldelas förvaltningen under 2010

Oljehamnen med omgivningar är andra intressanta ut-

varför ärendemängden bedöms fortsätta öka. En ny

vecklingsområden liksom Rosenholm och Södra Saltö.

miljöinspektör har anställts för att arbeta inom områ-

Ett flertal detaljplaneprojekt kommer att fullföljas i

dena hälsoskydd samt miljöskydd. Samarbetet med plan-

Trummenäsområdet. En fördjupning av översiktsplanen

avdelningen vad gäller detaljplanläggningen har fort-

för skärgården kommer att behöva aktualiseras då det

satt med goda ambitioner men kan utvecklas ytterligare.

finns ett efterfrågetryck samtidigt som kommunen bygger

Under året har dels ett uppmärksammat oljeutsläpp
vid Skönstavik hanterats dels ett utbrott av vinterkräksjukan. Förvaltningen engagerades i anslutning till ett

ut vatten- och avlopp och utvecklar skärgårdstrafik.
Nuvarande fördjupning för skärgården är från 1999.
Antalet bygglovsärenden förväntas ligga på oföränd-

större haveri på en huvudvattenledning som ledde till

rad hög nivå, trots konjunkturläget, genom bla ROT-

temporär brist på dricksvatten i staden.

bidraget och att en mängd detaljplaner har antagits.
Plan- och bygglovavdelningen får under 2010 förstärk-

Ekonomiskt utfall
Resultatet för verksamheten exklusive bostadsanpassningsbidrag är +0,1 mnkr. Avvikelsen mot budgeten,
som förutsatte disposition av eget kapital om 70 tkr,
blir +0,2 mnkr.
Anslag för hanteringen av bostadsanpassningsbidrag har uppgått till drygt 9,5 mnkr. Kostnaden har
varit 13,2 mnkr vilket ger en negativ budgetavvikelse
om -3,7 mnkr.

Framtiden

ning på personalsidan och genomförd omorganisation
syftar till att minska belastningen vid toppar och kunna
hålla god service till medborgare.
Miljöavdelningens utökas med två miljöinspektörstjänster under 2010. Fokus läggs på intäktsgenererande tillsynsarbete. En fortsatt utveckling med samarbete
och integrering mellan miljö- och plan- och byggavdelningarna förefaller naturlig för både översikts- och
detaljplanering men även inom bygglov- och tillsynshanteringen. Översiktplanens fokus på miljöfrågor
genom t.ex. grönstrukturplan, vindkraftsutredning och
byggande som bidrar till minskat transportbehov och

Det långsiktiga planarbetet styrs av visionerna i kom-

resurshushållning kan nämnas som exempel tillsam-

munens översiktsplanering. Under 2010 sker fortsatt

mans med buller-, markförorenings- och VA-utredningar

process att färdigställa kommunens översiktsplan,

i samband med detaljplaner och bygglov.

Karlskrona 2030. Översiktsplanen syftar till att ta fram
en markstrategi för kommunens utveckling. Fokus läggs
i likhet med tidigare på förtätning och funktionsomvandling i centrala delar med bostäder, kontor, handel

Miljö- och byggnadsnämnden
Resultaträkning (mnkr)

2009

2008

2007

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

11,7
-34,6
-22,9

12,4
-31,4
-19,0

11,3
-30,9
-19,6

med utgångspunkt från utredningen ”Strategi Karls-

Kommunbidrag
Årets resultat

19,3
-3,6

19,3
0,3

19,9
0,3

krona”. Planeringsinsatser kommer att läggas på att

Investeringsutfall

0,0		

0,0

vidareförädla Trossös gator, torg och parker i syfte att

Antal anställda
Antal årsarbetare

och service men också på miljöaspekter och transporter i samhällsplaneringen. Planeringsinsatser kommer
att läggas på stadsbyggnadsprojekt i centrala lägen,
med t ex utveckling och förädling av centrumkärnan

öka stadens attraktivitet och skapa nya handelslägen.
Lokalisering av ett nytt stadsbibliotek på Trossö spelar

Verksamhetsmått

en viktig roll i detta sammanhang. Centrummiljöerna i
Jämjö, Nättraby och Rödeby studeras vidare med syfte

Antal bygglov
Antal bygganmälningar
Antal ansökningar enskilt avlopp

att skapa nya bostäder och centrumfunktioner.

Antal bostadsanpassningsbidrag

36
31,5

37
37

853
805
1 022
903
142		
575

506

39
38

845
717
293
537

En ny stadsdel utvecklas på Pottholmen bl.a. innehål-
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Tekniska nämnden

Ansvarsområde

för Rödebys lokalgator och fått ny beläggning för

Verksamheten omfattar förvaltning av fastigheter,

0,4 mnkr.

gator och vägar, park- natur- och fritidsanläggningar,
hamnverksamheter, vatten- och avloppsverksamhet,
renhållningsverksamhet samt civilförsvarsanläggningar.

Julbelysningen på Trossö är bytt mot nya mindre

Dessutom utförs produktionstjänster och underhålls-

energikrävande ljusslingor, kostnad 0,5 mnkr. Energi-

planering för verksamheterna i egen regi.

besparingen på julbelysningen är 83 %. Hanteringen

Årets händelser
Gata- och parkverksamhet
Under 2009 har drift och underhåll utförts på 21 mil
väg, 5 mil gång- och cykelväg och 63 broar.
Drift/underhåll av Verkö Färjeterminal samt Industrijärnväg till Verkö.
Drift/underhåll av 40 fritidsbåtsbryggor, registerhållning/debitering av 1.970 fritidsbåtsplatser och 200
sjöbodar. Drift/underhåll av 7 skärgårdshamnar,
7 gästhamnar,19 anläggningar för skärgårdstrafiken
Drift/underhåll av parker, växthus/växtdepå, ca
1 000 stadsträd samt 92 lekparker samt 31 badplatser
och markägaransvar för kommunens campingplatser.
Förbättringsbidrag till förbättring av enskilda vägar
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Långöbron har försetts med konstnärlig belysning för
0,4 mnkr.

av ljusslingorna är mycket enklare och lamporna har
en mycket längre livslängd än den gamla belysningen.
Nytt blomsterprogram har upprättats.
Elsanering i Wämöparken och kulturbyggnaderna
har renoverats enligt fastställd plan med 0,6 mnkr.
Utbyte av 46 stadsträd och ytor har renoverats för
0,6 mnkr (investering).
Lekplatser i Lyckeby, 1 st. i Fågelmara och 2 st. på
Bergåsa har renoverats enligt fastställd plan, 1 mnkr
(investering).
65 träd har tagits ner och 66 nya har planterats i
Hoglands park. Markrenoveringar samt plantering av
60 000 lökar har utförts, 3 mnkr (investering).
OSA har fått betydligt fler och mer kvalificerade
arbetsuppgifter under 2009. OSA har utfört mycket
röjnings- och städnings- och snöskottningsarbeten

har lämnats med 0,8 mnkr och Vägverket har bidragit

under året som ej ordinarie personal hunnit med

med 4 mnkr. Rödeby vägförening har tagit över ansvaret

att utföra.
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ningen i samband med Kommunfullmäktigesammanträ-

Kommunfullmäktige beslutade 2009-04-23 § 28
att stoppa planerat underhåll av tekniska nämndens

det 2009-04-23 §88 att stoppa det planerade under-

gator/vägar och övriga anläggningar motsvarande

hållet och detta verkställdes tillsammans med sänkning

5 mnkr och därför har inget beläggningsunderhåll

av temperaturen med minst en grad i de kommunala

genomförts.

lokalerna. Underhållsbudget uppgick till 35,2 mnkr och

Det totala behovet av underhåll i kommunens hamn-

utfallet blev 29,7 mnkr. Överskottet på 6,5 mnkr för att

anläggningar är generellt stort. Flera kajanläggningar

uppnå resultatkravet. Planerat underhåll uppgick till

är i behov av upprustning. Akut upprustning har utförts

13 mnkr totalt och har minskat från 23 mnkr 2008.

vid kaj II Verkö, Ekenabben och Garpahamnen.

Planerat underhåll för egna fastigheter har minskat

Kryssningsanlöpen var 4 st. under 2009. Ca 1 000
passagerare besökte Karlskrona.

kraftigt från 69 kr per m2 till 40 kr per m2. Planerat underhåll utgör 45 % av totalt underhåll och är väsentligt

Större delen av hamnavdelningen slogs ihop med

lägre än målsättningen 62 %.

gata/parkavdelningen i mars 2009.

Planerade underhållsåtgärder 2010 är Sturkö skola,

Antalet gästhamnsnätter ökar och var tillsammans

fukt och mögel 0,7 mnkr, Sturkö skola takläckage och

med de privata gästhamnarna drygt 10 700 gästnätter

glasparti 0,3 mnkr, Rödebyskolan takbyte och utvändig

vilket är det högsta hittills.

målning 0,7 mnkr, Fridlevstad skola takbyte och utvän-

Antalet båtplatser för fritidsbåtar ökade under året

dig målning 0,5 mnkr, Torgbackens förskola målning

med 20 till 1 450. Utöver hamnavdelningens egen

fasad och fönster 0,9 mnkr, Östersjöhallen tak och mål-

uthyrning svarar båtklubbar för uthyrning av båtplatser

ning 0,5 mnkr, Varmbadhuset fukt och läckage övre

i hamnar som självförvaltas. Sedan tidigare kvarstår

bassäng 0,5 mnkr, Rosenhills förskola fukt och mögel

tekniska nämndens målsättning med en årlig utökning

0,3 mnkr, Torhamns skola fukt och mögel 0,4 mnkr.

av 100 kommunala fritidsbåtplatser.

Fortsatt arbete med energieffektivisering och att

Kommunens hamnverksamhet undertecknade i

ersätta oljeeldade fastigheter med alternativ uppvärm-

slutet av 2008 ett avtal med Eupec France avseende

ning. Under 2009 ersattes oljeeldningen vid Tvings

uppläggning i Verkö Industrihamn av gasrörsektioner,

skola med pelletsanläggning. Antalet fastigheter med

som ska ingå i det rysk-tyska gasledningsprojektet i

oljeeldning har minskat från 30 till 24 under året.

Östersjön. Avtalet som löper under 3 år och intäkter

Större investeringsprojekt under året har varit, för-

totalt på ca 30 mnkr. Förutom arrendeavgifter kommer

skola Bastasjö, ombyggnad Rosenfeltskolan 13 mnkr,

intäkterna från varuhamnsavgifter och anlöpsavgifter.

tillgänglighetsanpassning 1,4 mnkr och spontanidrotts-

Ca 400 anlöp väntas till Verkö under perioden.

plats i Rödeby 0,5 mnkr.

Planering för plombering av oljebergrummen i
Bryggarberget och avveckling av oljehamnen fortsätter
2010.

Vatten-, avlopps- och
renhållningsverksamhet
Under året har intäkterna för konsumtionsavgifterna VA

Fastighetsverksamheten

ökat med 3,8% till 125 mnkr. Ökningen beror dels på

Verksamheten omfattar tre huvuddelar; egna lokaler,

taxehöjning och dels att fler abonnenter har kopplat in

inhyrda lokaler samt fritidsanläggningar. Den totalt

sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

förvaltade lokalytan var vid årsskiftet ca 488 000 m ,
2

varav inhyrd förvaltad lokalyta ca 138 000 m2.
Driftskostnader uppgår till 89 mnkr varav mediekost-

Anläggningsavgifterna generade ett överskott om
5,4 mnkr. De ökade intäkterna finansierar delar av
underhållsinsatserna för vattenförsörjning och av-

nader (värme, el samt VA/sopor) uppgår till 60 mnkr.

loppshantering med bland annat ombyggnationen av

Genomförda energieffektiviseringar i egna fastighe-

Karlskrona vattenverk och en omfattande omläggning/

ter har gett goda resultat och driftskostnaderna har

utbyggnad av ledningar i samband med Affärsverkens

minskat med 3,6 mnkr vilket möjliggjort nedanstående

utbyggnad av fjärrvärme.

ökning av planerat underhåll.
Nytt resultatkrav på 9 mnkr ålades fastighetsavdel-

Upphandlingen av hushållsavfall, latrin och slamtömning har genomförts och generat nya avtal som börjat
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Framtiden
Gata/hamn/parkavdelningen kommer under 2010
verka för att öka självförvaltningsuppdragen. Nya
självförvaltningsuppdrag 2010 genomförs på Petersviks badplats, 2 lekplatser inklusive tennisbana på Verkö
och uppstart av Rödeby vägförening fr.o.m. maj 2009.
Inför sommaren kommer en ny växtdepå att vara i
drift och OSA kommer under våren att flytta sin verksamhet till Oscarsvärn.
Energieffektiviseringen i kommunens lokaler kommer att fortsätta att utvecklas. Fortsatt satsning på att
minska konsumtionen av eldningsolja och el. Under
2010 planeras att fasa ut ytterligare 7–8 anläggningar
som idag värms upp med fossila bränslen.
Den tidigare planerade samlokaliseringen med
gata/park/hamnavdelningen på Oskarsvärn, som var
tänkt att ge en bättre möjlighet att samordna ledningen
på drift och underhåll, har skjutits på framtiden beroende dels på att ersättningshyresgäster ej kunnat hittas
till nuvarande lokaler på Bredgatan samt dels på att de
begränsade investeringsmedlen omprioriterats till mer
prioriterade verksamheter – barn- och ungdomar samt
handikappade.
Under 2010 slutförs åtgärderna för tillgänglighetsanpassning i kommunens lokaler och kommer att
uppnå målsättningen, att senast 2010-12-31 klara lätt
gälla från hösten 2009. Avtalen kommer att löpa på
sju år med möjlighet till två års förlängning. Affärsverken
kommer att fortsätta att ta ansvar för insamlingen av
hushållavfall och latrin. 96,6 % av boende i villa har
valt sortering av hushållsavfall. 85,3 % av boende i
flerfamiljshus har valt sortering av hushållsavfall.

Ekonomiskt utfall

Inför 2010 är investeringsramen begränsad, vilket
ställer prioriteringarna mellan de olika verksamheterna
på sin spets. Merparten av investeringsmedlen 2010
delas mellan handikappförvaltningen och barn- och
ungdomsförvaltningen.
Ansökning om den färdiga anläggningen för
Johannishusåsen är inskickad till mijödomstolen och
huvudförhandling blir under april månad med ett laga

Totalt resultatkrav för 2009 ska enligt beslutade direktiv

kraft vunnet beslut förhoppningsvis innan sommaren.

för tekniska nämnden vara positivt +15 758 tkr. Det

Lantmäteriet har ledningsrättsförhandling för överfö-

ekonomiska utfallet 2009 blev +14 746 tkr och av-

ringsledningarna i februari och mars. Projektering av

vikelse mot budgeterat resultatkrav är -1 012 tkr.

infiltrationsdammar och servicebyggnad i Johannishus

Beslutat resultatkrav för skattefinansierade verksamheter på +14 000 tkr uppfylldes inte utan resultatet
blev +12 616 tkr, negativ avvikelse på -1 384 tkr.
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avhjälpta fel för tillgänglighet i allmänna lokaler.

samt tryckstegringsstation vid Nättrabyån sker under
våren och hösten.
Etapp 3 som innebär tillbyggnad av Karlskrona

För avgiftsfinansierade verksamheter med beslutat

vattenverk är klart sommaren 2010 och innehåller ny

budgeterat resultat +1 758 tkr blev resultatet +2 130

renvattenpumpstation, ny luthantering, UV-aggregat,

tkr, en positiv avvikelse på +372 tkr.

ställverk och reservkraft. Totalkostnad 35 mnkr.
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2009

2008

planerad till augusti 2010. Ombyggnad/påbyggnad

Gator o vägförvaltning			

av 6 befintliga kolfilter och ombyggnad av 5 befintliga

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

kolfilter till sandfilter. Totalkostnad 22 mnkr och byggtid
ca 1 år.
Projektering av etapp 5 startar under våren och
entreprenaden startar under senhösten. Etapp 5 innehåller pumpstation till Johannishusåsen, ombyggnad av
oxidationsbassänger, uppfräschning av dynasandfilterhallen och övriga utrymmen. Denna etapp beräknas
vara klar i början av 2012.

Gatuparkering

Tekniska nämnden

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

3 200
38
5 585

112

			

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

175

196

161

16

24

21

Hamn				

Resultaträkning (mnkr)

2009

2008

2007

Intäkter		
Kostnader		
Nettokostnad		

655,9
-723,1
-67,2

632,7
-715,3
-82,6

631,9
-724,5
-92,6

Fritidsbåtsplatser,
kommunal förvaltning
Fritidsbåtsplatser,
självförvaltning		
Fritidsbåtplatser,
båtklubbsarrende		

81,9
14,7

81,0
-1,6

93,4
0,8

Investeringsutfall		

112,1

106,0

115,0

Antal anställda		
Antal årsarbetare

243
230

249
242

289
283

477
339
138
5

488
339
149
10

482
337
145
10

1,05%
825
13 447

2,0%
875
23 332

2,1%
880
20 672

45%
40

67%
69

55%
61

25
493

30
620

35
873

Fritidhus, osorterat
Fritidshus, sorterat
Fritidshus, hemkompost

621

622

612

1 264

1 117

1 096

Verksamhetsmått		
Fastighetsförvaltning (1000 kvm)

1 450

1426

1 294

899

899

895

188

188

188

VA				
Kostnader i kr per kbm
inkl moms för hushåll med
41,25
40,00
38,75
förbrukning 200 m3/år
Konsumtionsavgifter i tkr
124 997 120 666 117 382
Anläggningsavgifter i tkr
10 403
8 391
9 839
Antal tm3 debiterad
vattenmängd		
3 839
3 828
3 784
Antal tm3 producerat vatten
5 348
4 672
5 228
Antal tm3 renat avloppsvatten
6 415		
8 895

Kommunbidrag		
Årets resultat		

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

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

			

Antal parkeringsplatser
Antal parkeringsautomater
Antal felparkeringsavgifter
Park/natur

245
8,66
1,13
3,45
2,02
2,06
729
14 637
6 138
8 232

2007

VA-abonnemang,		
12 984
14 185
abonnemangsfördelning:			
Vatten och avlopp
11 795
11 847
Vatten		
678
670
Avlopp		
511
500
Renhållning,
abonnemangsfördelning:
Villor, osorterat
Villor, sorterat
Villor, hemkompost

13 819
11 029
382
269

504
8 783
5 565

525
8 596
5 526

584
8 404
5 072

275
1 378
682

252
1 350
646

318
1 329
627

Flerfamilj, osorterat
524
Flerfamilj, brännbart
1 695
Flerfamilj, komposterbart 1 337

301
947
828

595
1 506
1 192

Slamtömning		
6 260		
Septitank 		
5 434
Sluten tank 		
285
Slam			
250
Spolbrunnar		
155

5 221
275
428
127

Latrintömning				
Åretrunttömning
7
10
Sommartömning
162
192

13
256
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Översikt

Viktiga händelser
Koncernen Affärsverken omsatte under året 751 mnkr,

AB Karlskrona Moderbolag
(mnkr)

2009

2008

2007

2006

Omsättning
Resultat efter finansnetto
Soliditet %
Eget kapital
Balansomslutning

1,7
-12,3
41
170
418

1,7
-19,3
44
188
428

1,6
-17,7
50
213
427

1,6
-15,8
55
231
420

Ändamål

var 646 mnkr. Koncernens resultat före dispositioner
blev 33 mnkr jämfört med budgeterat 40 mnkr. Byggnationen av kraftvärmeverket på Bubbetorp har under
året påbörjats.
Moderbolagets, Affärsverken AB, verksamhet under
året per verksamhetsgren:

Elnät
Affärsområdet har under året förlagt kabel till exploate-

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

ringsområdena. Arbetet har fortsatt med utbyggnad av
20 kVs slingorna. Kraft har lagts på arbetsmiljöarbetet
med att byta ställverk i nätstationerna till personsäkert
utförande samt likaledes med kabelskåp.

Viktiga händelser
Under året har arbetet med ägarstyrning i dialog fortsatt. En större satsning har gjorts för att vidarutveckla
det goda styrelsearbetet i dotterbolagens och moderbolagets styrelser. Bolaget har även uppdaterat hanteringen av dotterbolagens riskdokument och målarbete för
hållbar utveckling med syfte att tydligare följa bolagens
utveckling i förhållande till deras uppdrag. Under året
påbörjades arbetet med att se över kommunens företagspolicy och finanspolicy samt även ta fram riktlinjer

Värme
Året har ägnats åt upphandling av byggnationen av
Kraftvärmeverket på Bubbetorp och utbyggnad av kulvertnätet i samband med byggnationen, Anslutning av
kunderna har ökat eftersom byggnationen har medfört
bolaget möjlighet att ansluta nya kunder som stått på
väntelista. Nya produktionsanläggningar har byggts
för att kunna ansluta nya kunder redan idag. Bränslet
till dessa består till 100 % av bioolja och därmed har

för affärsplan för Stadsnätet.

förbränningen av eldningsolja minskat under 2009 till

Affärsverken Karlskrona AB

Renhållning

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

nytta för den totala miljön i Karlskrona med omnejd.

2009

2008

2007

2006

388
30
27
26
24
1 012

365
35
29
28
24
863

341
34
28
28
24
838

332
38
27
27
24
776

Affärsområde Renhållning vann upphandlingen avseende insamlingen av hushållsavfall i Karlskrona och
fick också omhändertagandet av hushållsavfallet under
kommande 7-årsperiod. Året har föregåtts av förberedelse inför den nya avtalsperioden som trädde i kraft
den 1 november 2009. Uppdraget med insamlingen
av förpackningsmaterial i hela Blekinge fortsätter.

Ändamål

Båttrafik

Bedriva inköp, produktion och distribution av energi

Affärsområde Båt går nu in på sitt sista år av körning

inom områdena el, fjärrvärme fjärrkyla och gas,

både åt beställaren Blekingetrafiken och Vägverket.

driva kommunikationsnät och IT-tjänster kopplade till

Under 2010 kommer upphandling av skärgårdstrafiken

den bransch företaget är verksam inom, insamla och

att ske och Vägverket har bestämt sig för att överta färje-

omhänderta hushålls- och industriavfall, utöva trafikser-

trafiken till Aspö i egen regi. Definitivt beslut väntas

vice, äga och förvalta fastigheter med flera anlägg-

under våren. Turisttrafiken har under året varit något

ningar för Affärsverksrörelsens behov samt äga och

bättre än de senaste åren.

förvalta andelar och aktier med anknytning till bolagets
verksamhet. Affärsverken AB äger 100 % av aktierna

Stadsnät

i Affärsverken Energi AB och 100 % av aktierna i Syd-

Affärsverken följer den beslutade affärsplanen. 2009

ost Energi AB. Sydost Energi AB är ett vilande bolag.
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vilket är en ökning jämfört med 2008 då omsättningen

var sista året för den beslutade affärsplanen och dis-
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kussioner pågår nu för en förnyad plan. Bolaget följer

för år 2009 vilket är i överensstämmelse med ägarens

utvecklingen och bidrar med utbyggnader där vi ser en

resultatkrav.
Hyresintäkterna har en positiv utveckling under

potential och en marknad.

året framförallt på studentbostäder och kommersiella

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

lokaler. Under året har bolaget genomfört planerat
underhåll på 27 mnkr jämfört med 17 mnkr som bud-

2009

2008

2007

2006

392
4,3
4
4,8
125

312
12
5
4,8
99

206
10
6
4,8
85

191
12
7
4,8
65

geterats. Ekologiskt hållbar utveckling har genomsyrat
underhålls- och investeringsinsatserna. En mängd insatser har gjorts för att minska energiförbrukningen och
beroendet av el och olja. Arbetet med riktad marknadsföring fortsätter och kampanjen INSIKT startades under
året. Bolaget har påbörjat projekteringen av kontor för

Ändamål

kommunal förvaltning i bostäder som är svåra att hyra

Bolaget skall bedriva handel med energi. Bolagets

byggnation och planering av boenden för äldre, funk-

syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt
resursutnyttjande främja en god elförsörjning. Bolaget
ägs till 100 % av Affärsverken Karlskrona AB

med s.k. dubbeldiagnos.
Bolagets investeringar har till stor del inriktats mot

Kundtillströmningen är fortfarande god och omsättningen från 312 mnkr 2008 till 392 mnkr 2009. Handelspriserna för el har under året varierat kraftigt. Avstängd
kärnkraftsproduktion kombinerat med kallare väder
i slutet av året med kraftiga variationer i elpriserna i
slutet av året innebar ett sämre år för dotterbolaget än
budgeterat. De extremt höga timvärdena för elhandel i
december innebar en stor påfrestning på årets resultat.
Bolaget kunde inte prissätta elen till kunderna i nivå
med marknaden. Kundtillströmningen är annars fortfarande god och omsättningen ökade kraftigt. Kundförlusterna har under 2009 fördubblats p.g.a. konjukturen.
Årets resultat efter finansiella poster är 4,3 mnkr det är
ca hälften av vad som budgeterats för 2009.

sunda. Totalt har 42 mnkr nedlagts i investeringar
under året varav den största är värmekonvertering av
Toras väg (16 mnkr).

Kruthusen
Företagsfastigheter AB
(mnkr)

2009

Omsättning
55
Resultat efter finansnetto
3
Soliditet i %
7
Eget kapital
38
Balansomslutning
547
		

2008

2007

2006

55
3
10
37
365

55
4,2
10
37
365
		

52
3,4
10
37
368

Ändamål
Bolagets syfte är att med beaktande av kommunalrätts-

AB Karlskronahem
Omsättning
Resultat efter finansnetto
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

tionshindrade samt för rehabilitering av missbrukare

ekologisk uthållighet och är samtidigt affärsmässigt

Viktiga händelser

(mnkr)

ut. Samarbete med kommunen har intensifierats genom

liga regler förmedla mark- och flexibel lokalupplåtelse
till företag och därigenom skapa etablerings- och

2009

2008

2007

2006

309
6,6
18
316
1 815

298
-3,8
18
312
1 827

290
-3,6
18
312
1 828

286
4,4
18
316
1 871

utvecklingsmöjligheter för nya samt befintliga företag
och organisationer inom kommunen.

Viktiga händelser
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår
till +3 mnkr vilket är något lägre än budget.
Allmänt har efterfrågan varit stabilt hög avseende

Ändamål

såväl avseende kontorslokaler och industrilokaler.

AB Karlskronahem har som övergripande mål för sin

Bolagets vakansgrad är ca 2 % för bolaget som helhet,

verksamhet att förvärva, avyttra och förvalta fastigheter

vilket är lågt. Investeringar har under året gjorts med

eller tomträtter i Karlskrona kommun.

191 mnkr varav om och tillbyggnad av BTH uppgår till

Viktiga händelser

190 mnkr.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till +6,6 mnkr
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Karlskrona Stuveri AB
(mnkr)

2009

2008

2007

2006

17
4,4
27
2,6
11

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

Omsättning
Resultat efter finansnetto
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

Ändamål
Bolaget har till uppgift att utföra lossnings- och last-

Fastighetsbolaget
Gullberna KB
Ändamål
Bolaget är likviderat enligt beslut i kommunfullmäktige
2009-10-22.

Karlskrona Fryshuset AB

ningsarbeten.

Ändamål

Viktiga händelser

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

Bolagets omsättning uppgick under 2009 till 16,9
mnkr (8,3 mnkr). Bolaget redovisar ett resultat efter
finansiella poster på +4,4 mnkr. Den kraftiga ökningen
av bolagets omsättning och resultat beror till stor del
på stuveritjänster som avser lastning och lossning av
gasrör. Basen i Stuveribolagets verksamhet är i anslutning till färjetrafiken. Under året har ett tiotal större

(mnkr)

kabelutlastningar från ABB gjorts.

Omsättning
Resultat efter finansnetto
Soliditet %
Eget kapital
Balansomslutning

AB Arena Rosenholm
Karlskrona
(mnkr)

2009

2008

2007

2006

8,5
-0,2
33
0,6
1,9

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

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

3,1
0
100
0,6
0,6

Omsättning
Resultat efter finansnetto
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

Kommunalförbundet
Räddningstjänsten
Östra Blekinge

Ändamål
Bolaget ska bedriva idrotts- och kulturevenemang, ut-

2009

2008

2007

2006

66
0,2
4
2
54

66
0
5
2
46

62
0
2
0,9
42

58
0,9
2
0,9
39

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.

ställningar och liknande inom Telenor Arena Karlskrona

Viktiga händelser

eller inom annan anläggning i Karlskrona kommun

Förbundet omsätter 66 mnkr och resultatet för år 2009

samt bedriva turismverksamhet. Syftet är att stärka

är ett positivt resultat på 0,2 mnkr.

Karlskrona som varumärke.

Viktiga händelser

Det positiva resultatet beror bl. a. på att intäkterna
varit större än planerat samt senareläggning av vissa
investeringar.

Bolaget omsatte under året 8,5 mnkr jämfört med
4,3 mnkr 2008. Bolagets resultat är -0,2 mnkr.
Under året vann bolaget kommunens upphandling
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Vårdförbundet Blekinge

att bedriva turistverksamhet med bl a turistbyrån. Detta

Vårdförbundet Blekinge är ett kommunalförbund med

innebär att bolaget idag har 8 anställda. Bolaget har

Blekinges kommuner som medlemmar. Vårdförbundets

under verksamhetsåret arrangerat 8 större idrotts- och

huvuduppgift är att bedriva olika typer av institutions-

musikevenemang. Under året har VIVA arrangerats för

vård eller erbjuda andra tjänster inom det psykoso-

första gången. Andra större evenemang är julkonsert

ciala eller neuropsykiatriska området. Vårdförbundet

med Sissel och ishockeylandskampen mellan Tre Kronor

är också huvudman för gruppboenden för vuxna inom

och Schweiz.

autism.

		

Strategiska
arbetsgivarfrågor 2009
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare!
Hur blir vi en attraktiv arbetsgivare? En frågeställning
som har haft stort fokus under 2009. Vi har spanat –
inte minst via SKL och Arbetsgivarforum i Vara – och
försökt få grepp om hur bilden av kommunen som

P ers o nalberättelse	

Verksam hetsB E RÄTT ELS Er

givaransvar. Totalt satsar Karlskrona kommun 50 mnkr
i detta utvecklingsprojekt. Anställningsprövning som
kompletterar omställningsprogrammet innebär att samtliga tjänster som överstiger 6 månader ska genomgå
särskild prövning via personaldelegationen.
Totalt under 2009 har ca 500 tjänster prövats och
4 har inte blivit godkända för rekrytering.

arbetsgivare ser ut idag och vad vi behöver göra för

Personalprogram – FAS Arbetsliv

att stärka vår image och vårt arbetsgivarerbjudande.

Sedan 2006 arbetar vi med ett personalprogram som

Här har vi ett arbete att göra och det kommer att bli

bygger på gemensamma värderingar och fokuserar på

utgångspunkten för det fortsatta arbetet under 2010.

mötet – mötet med varandra och mötet med medbor-

Men vad har hänt under 2009…

garna. Samtliga chefer är utbildade handledare i

Omställningsprogram

programmet och arbetsplatsträffar är det forum där
chefer och medarbetare systematiskt arbetar med pro-

Under 2009 är arbetet med vårt omställningsprogram –

grammet som består av upplevelsebaserade övningar.

där vi erbjuder alla medarbetare möjlighet att utvecklas

Den utvärdering av personalprogrammet som skulle ske

vidare istället för varsel och uppsägningar – ett mycket

2009 för fortsatt utveckling av programmet kommer

konkret exempel på förhållningssättet Vi vill vara en

att genomföras under 2010. Under 2009 arbetade

attraktiv arbetsgivare. Totalt har drygt 270 medarbetare

vi istället in FAS Arbetsliv som en del av personalpro-

anmält sitt intresse till programmet och när vi summerar

grammet. FAS Arbetsliv är ett utvecklingsprogram som

2009 har drygt 110 medarbetare fått möjlighet att

till stora delar liknar vårt eget personalprogram och tar

utvecklas vidare antingen inom eller utanför vårt arbets-

sin utgångspunkt i samverkansavtalet.
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idag innehåller två steg och omfattar tidsmässigt
ca 1 år per steg. Under 2009 sjösattes steg 2 i Ledarprogrammet och under 2010 kommer alla chefer att
ha påbörjat programmet. Under 2009 påbörjade vi
också utvecklingen av ett steg 3 i Ledarprogrammet.
2009 har vi inte bedrivit någon Ledarskola. Behovet
finns och kommer att öka ytterligare med de pensionsavgångar vi står inför inom chefsgrupperna. Det innebär att vi under 2010 kommer att påbörjar arbetet
med en ny Ledarskola för medarbetare som i dagsläget
inte har ett chefsuppdrag.
Medarbetarenkäten visar mycket positiva resultat!
Vartannat år genomför vi en medarbetarenkät
och 2009 var målet att mer än 75 % skulle besvara
enkäten. 70 % av våra medarbetare besvarade årets
enkät vilket är en ökning med 3 %. Samtliga områden

Kompetensförsörjning
Karlskrona kompetenscenter KKC

– Arbetssituation, Arbetsledning, Arbetsbelastning samt
Trygghet och trivsel – har förbättrats i förhållande till
föregående mätperiod och område Organisation har
samma medelvärde som 2007. Samtliga områden utom

En attraktiv arbetsgivare erbjuder medarbetare kompe-

ett uppvisar ett medelvärde över 3 på en 4-gradig

tensutveckling och arbetar systematiskt med kompetens-

skala. Område arbetsbelastning har ett värde under

försörjning. Karlskrona Kompetenscenter (KKC) startade

3 vilket var detsamma år 2005 och 2007. Samtliga

som ett projekt 2005, blev permanent verksamhet 2008

förvaltningar tar fram handlingsplaner utifrån resultaten

och har under 2009 fortsatt att utvecklas till en profes-

som redovisas i förvaltningarnas samverkansgrupper.

sionell leverantör inom området kompetensutveckling
kommun är en av få kommuner i Sverige som valt att

Rekrytering, pensioner
och kompetensväxling

ta ett samlat grepp kring kompetensutveckling och den

Stora pensionsavgångar och kompetensväxling kom-

utvärdering som genomfördes inför projektslut visar

mer att bli utmaningar för oss de närmaste åren. Hur

att detta är det mest effektiva sättet för kommunen som

ser vårt rekryteringsbehov ut med tanke på uppdraget?

helhet att bedriva kompetensutveckling.

Det är inte längre självklart att ersätta avgående

för kommunens samlade verksamhet. Karlskrona

befattningshavare med samma kompetens. I Karlskrona

Introduktion
Övergripande introduktion för nya medarbetare ska
genomföras två gånger per år. Under 2009 genomfördes endast en omgång under våren – höstens aktivitet
ställdes in pga inköpsstopp. Under 2010 kommer vi att
göra en kvalitativ utvärdering av introduktionen för nya
medarbetare som enl våra riktlinjer ska ske i tre steg –
arbetsplatsen, förvaltningen och kommunövergripande.

Ledarutveckling på flera nivåer
Alla chefer (ca 250) deltar kontinuerligt i ledarutveckling – det är ett av våra mål. Det innebär att vi arbetar
systematiskt med att utveckla vårt ledarprogram som
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kommun är pensionsavgångarna vid 65 års ålder
beräknade till ca 1500 personer under de närmaste
10 åren. Avgångarna fördelar sig någorlunda jämnt
under en 10 års period med ca 150 avgångar per år.
De stora volymerna av pensionsavgångar finns inom
skola, vård och omsorg. Åldersfördelningen i kommunen
är relativt jämn med en medelålder på ca 46 år. Generellt sett är det inte svårt att rekrytera medarbetare med
rätt kompetens till lediga befattningar i kommunen men
för några få yrkesgrupper framförallt inom samhällsbyggnadsförvaltningen har det varit svårt att rekrytera
rätt kompetens för uppdragen.
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Arbetsmiljö och hälsa

3 dagar per anställd för kommunens samlade verksam-

Kommunhälsan

7,7 % år 2007 till 6,5 % år 2009. Bedömningen är att

På samma vis som vi har ett center för kompetensutveckling har vi ett center för hälsoutveckling – Kommunhälsan. Vi tillhör de kommuner som valt att ha
en inbyggd företagshälsovård. Det har bl a givit oss
möjligheten att skapa ett Möjligheternas Hus och en
Förvaltningsring. Där erbjuder vi medarbetare som är
sjukskrivna eller riskerar att bli sjukskrivna en möjlighet
till rehabilitering, omplacering och att utvecklas vidare
för att undvika sjukdom. Inriktningen för Kommunhälsan de kommande åren är att arbeta hälsofrämjande
och -förebyggande för att därmed minska behovet av

het 2009. Procentuellt har sjukfrånvaron minskat från
minskningen av antal sjukdagar kommer att fortsätta
även 2010 även om takten kommer att avta. 2008
noterade vi en ökning av korttidssjukfrånvaron och den
1 februari 2010 startade äldreförvaltningen ett pilotprojekt FriskMedHjälp i syfte att minska korttidsfrånvaron. Resultatet av detta kommer att redovisas under
2010. Under 2010 kommer även en kartläggning av
korttidssjukfrånvaron inom kostenheten att genomföras.

Löner och avtal

rehabiliterande aktiviteter. Hälsoinspiratörer ingår som

Löneöversyn

en del i strategin.

En löneöversyn för samtliga fackliga förbund som

De friskvårdsaktiviteter som funnits att tillgå för samt-

Karlskrona kommun har kollektivavtal med genomför-

liga anställda i Karlskrona kommun under 2009 har

des under 2009 på ett mycket effektivt sätt. I arbetet

varit simning en gång i veckan i någon av kommunens

deltog förhandlingschef, Kommunstyrelsens personal-

simhallar samt möjlighet att gympa kostnadsfritt flera

delegation, förvaltningsledningar, chefer och perso-

gånger i veckan.

nalspecialister. Ett mycket gott samarbete ledde till att

I vår friskvårdspolicy ingår en friskvårdstimme i

samtliga medarbetare kunde få ny lön i april månad

veckan. Nyttjandet av friskvårdstimmen varierar mellan

i enlighet med kollektivavtalen (HÖK). Förhandlingen

förvaltningar och arbetsplatser och vid senaste mätning-

genomfördes genom metoden ”dialog chef-medarbeta-

en uppger endast 31 % att de använder friskvårds-

re” med undantag av Kommunals avtalsområde. Dock

timmen. Av de 69 % som uppger att de inte använder

kan konstateras att även inom detta avtalsområde har

friskvårdstimmen anger 68 % att det beror på att de

skett ett mycket konstruktivt arbete med att sätta chefens

inte hinner, 4 % att de inte är intresserade och 28 %

ansvar i fokus med lönesamtalet som grund för en

att de motionerar på annat vis.

fördelning av löneöversynsutrymmet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsvärdering

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del i

Samtliga befattningar inom Karlskrona kommun

det dagliga arbetet och bedrivs genom arbetsplats-

genomgår en förnyad digitaliserad arbetsvärdering.

träffar, i samverkansgrupper tillika skyddskommittéer

Under 2009 har samtliga värderare (urval av chefer),

och i medarbetarsamtalen. Under 2010 kommer vi

attestanter (personalspecialister) samt fackliga före-

att fokusera kommunikationen kring det systematiska

trädare på kommunövergripande nivå genomgått

arbetsmiljöarbetet, förbättra den utbildningsdel som in-

utbildning för att kunna delta i arbetsvärderingen.

går i chefsutbildningen och förenkla bilden av vad det

Utbildningsinsatserna har genomförts tillsammans med

systematiska arbetsmiljöarbetet innebär så att samtliga

konsult från Hewitt Associates AB som levererar webb-

chefer och medarbetare känner till innebörden av be-

lösningen till kommunen. Efter utbildningsinsatserna har

greppet och ser det som en del av det dagliga arbetet.

värderarnas (chefernas) arbete inletts med att utforma

Sjukfrånvaro

en kort beskrivning av varje befattning samt upprättande av en värdering med utgångspunkt i kunnande,

2009 ser vi en fortsättning på trenden att antal sjukda-

problemlösning, ansvar och arbetsförhållanden.

gar minskar. Takten vad gäller minskningen har ökat

Arbetsvärderingen fortsätter under 2010 och ett

jämfört med 2008 och vi mäter en minskning på drygt

resultat väntas i månadsskiftet maj/juni.
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Antal anställda

Årsarbetare tillsvidareanställda
(månadsavlönade 2009-11-30)

Antal tillsvidareanställda medarbetare är totalt för
Karlskrona kommun 5 012 vilket är samma nivå som
vid motsvarande uppföljning 2008. En icke önskvärd

2007
5000
4000

omfördelning har skett så att kvinnorna har blivit några

3000

fler och männen blivit något färre. Totalt ser vi att för-

1000

delningen mellan könen är ungefär 80 % kvinnor och

2008

4614 4619 4610
3680 3640 3703

2000

934

(månadsavlönade 2009-11-30)

919

907

0
Kvinnor	Män	Totalt

20 % män.
Antal tillsvidareanställda

2009

Årsarbetare Visstidsanställda
(månadsavlönade 2009-11-30)

2007
5000
4000

2008

2009
5012 5012 5012

4050 4066 4075

2007

2008

2009

1000

3000

800

2000

962

1000

946

623

600

937

408

400

0

289

200

Kvinnor	Män	Totalt

401
232

215

112

327

95

0
Kvinnor	Män	Totalt

Antalet visstidsanställda medarbetare har minskat med
Timavlönade, arbetad tid i Årsarbetare

91 personer. Minskningen har skett på i stort sett
samtliga förvaltningar. Minskningen av antalet visstidsanställda medarbetare beror främst på att sjukfrånva-

(2008-12-01 – 2009-11-30)
2007

ron har minskat och därmed också behovet av vikarier

500

samt ett medvetet arbete kring resursenheter och pooler.

300

400

2008

291

286

2009
359

200

Antal Visstidsanställda
2007

2008

(månadsavlönade 2009-11-30)

400

347

474
276

63

0

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger på

705

200

66

326

Kvinnor	Män	Totalt

800
475

68

100

2009

1000
600

352

263

230

127

383

107

0
Kvinnor	Män	Totalt

i stort sett samma nivå som den gjort de senaste tre
åren. Bedömningen är att med de åtgärder som hittills
vidtagits, bl.a. önskad sysselsättningsgrad, är detta en
nivå vi kommer att ligga på framöver.

Antal årsarbetare
Antalet timavlönade årsarbetare fortsätter att minska.
Jämfört med motsvarande mätning 2008 är vi 26 färre

2007
100
60

dömning är en fortsatt minskning av antal timavlönade

20

arbete inom framförallt äldre-, handikapp- samt barn
och ungdomsförvaltningen i form av resursbanker gör
att behovet av timavlönade medarbetare minskar. Äldreförvaltningen har flest antal timavlönade årsarbetare
med 91 i perioden vilket är en minskning med 13
jämfört med föregående år.

2008

90,35 90,38 90,45

2009
96,41 96,12 95,89

91,62 91,50 91,50

80

timavlönade årsarbetare. Förvaltningarnas totala beårsarbetare. Minskad sjukfrånvaro samt ett medvetet

64

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

40
0
Kvinnor	Män	Totalt

Övertiden har minskat på i storts sett samtliga förvaltningar under året vilket resulterar i en total minskning
med nästan 2 timmar/medarbetare för hela kommunen.
Målet för flertalet av förvaltningarna är att minska
övertiden och ett av medlen är årsarbetstidsavtalet.
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Övertid och fyllnadstid i timmar/anställd

Frisknärvaro som nyckeltal infördes 2008. Syftet med

(2008-12-01 – 2009-11-30)

att mäta frisknärvaro är främst att ge en balanserad

2007

2008

bild av hälsotalen och inte enbart fokusera på det

2009

25
20

18,04

16,58 16,97 15,03

15

21,19 20,73

16,88 17,80 16,14

sjuka. Vid denna uppföljning är drygt hälften av våra
medarbetare som är att betrakta som långtidsfriska,
dvs har färre än 5 sjukdagar på helår. Antalet långtids-

10
5

friska är något färre jämfört med 2008 vilket vi tolkar

0
Kvinnor	Män	Totalt

som en effekt av korttidssjukfrånvaron som ökat något
bl a beroende på influensatider under hösten.

Sjukfrånvaron fortsätter att minska på samtliga förvaltningar och totalt under 2009 har vi en minskning med
drygt 3 dagar per anställd. Motsvarande minskning

Frisknärvaro i procent
(Högst 5 sjukdagar under mätperioden 2008-12-01 – 2009-11-30)
2007

föregående år var drygt 2 dagar vilket innebär att
minskningstakten på sjukfrånvaron har ökat med drygt
en hel dag jämfört med 2008. Tydliga riktlinjer, en medvetenhet om vikten av tidiga insatser vid sjukskrivningar
och Möjligheternas Hus är några av de åtgärder som

2008

2009

100
80
60

50,46 51,04 49,74

66,84 69,64 63,51

53,91 54,62 52,38

40
20
0
Kvinnor	Män	Totalt

bidrar till att sjukfrånvaron fortsätter att minska.
Sjukdagar Per anställd/Kön
(2008-12-01 – 2009-11-30)
2007

2008

2009

Sammanställning av sjukfrånvaro

50
40

30,61 27,69
24,19

30

27,71 25,33
22,02

16,72 15,64
12,98

20
10
0

Kvinnor	Män	Totalt

Sjukdagar Per anställd/ÅLDER
(2008-12-01 – 2009-11-30)
2007

2008

2009
1
27

,1

9

,8

35

4
,9

24

31

4
,0

29

0

9
33

,6
24

1
,5

28

28
0

16

,5

78

3
,2

19

3
22
,

4

,8

4

,4

,5

16

16

20

15

30

,4

40

,1

2

,6

3

50

10
0

0–29 år

30–39 år

40–49 år

50–59 år

60–67 år

Sjukdagar Per anställd/FRÅNVARoINTERVALL
(2008-12-01 – 2009-11-30)
2007

2008

2009

,6

8

,0

51
4,
22

00
5,

4,

5,

5,
39

0,

38

36

0,

0

0,

5

10

10

39
5,
74

11

15

15

17

,2

20

5

5

25

0–1 DAG

1–14 DAGAR	

14–90 DAGAR	

90– DAGAR

(2009-01-01 – 2009-12-31)

2009

2008

Total sjukfrånvaro, i timmar
633 423
720 415
Total ordinarie arbetstid, timmar 9 757 808 10 008 020
Total sjukfrånvaro, i procent
6,49%
7,20%
		
Total sjukfrånvaro
över 60 dagar, timmar
329 543
418 720
Total sjukfrånvaro, i timmar
633 423
720 415
Total sjukfrånvaro över 60 dgr
i procent av total sjukfrånvaro
52,03%
58,12%
		
Kvinnor		
Total sjukfrånvaro, i timmar
549 429
621 409
Total ordinarie arbetstid, timmar 7 619 864 7 756 521
Total sjukfrånvaro, i procent
7,21%
8,01%
		
Män		
Total sjukfrånvaro, i timmar
83 994
99 007
Total ordinarie arbetstid, timmar 2 137 944 2 251 498
Total sjukfrånvaro, i procent
3,93%
4,40%
		
Under 29 år		
Total sjukfrånvaro, i timmar
58 698
65 504
Total ordinarie arbetstid, timmar
908 670
985 024
Total sjukfrånvaro, i procent
6,46%
6,65%
		
30-49 år		
Total sjukfrånvaro, i timmar
288 025
336 159
Total ordinarie arbetstid, timmar 4 734 903 4 776 894
Total sjukfrånvaro, i procent
6,08%
7,04%
		
Över 50 år		
Total sjukfrånvaro, i timmar
286 699
318 752
Total ordinarie arbetstid, timmar 4 114 236 4 246 102
Total sjukfrånvaro, i procent
6,97%
7,51%
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Revisionsberättelse för år 2009
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.
Revisorerna har i uppdrag att bedöma om kommunens verksamhet sköts på ändamålsenligt och ur ekonomisk
synvinkel tillfredsställande sätt. Vi kan konstatera att kommunen arbetar vidare med sina planer, riktlinjer, mål
och utvärdering av måluppfyllelse i önskad riktning. De finansiella målen uppfylls endast vad gäller investeringar.
Arbetet med att se över verksamhetsmålen måste fortsätta, då de fortfarande är otillfredsställande. Eftersom
resultatet för 2009 är negativt innebär detta att det grundläggande kravet, ekonomi i balans, inte är uppfyllt.
Vi riktar anmärkning mot utbildningsnämnden för bristande styrning och ledning av verksamheten. Ett särskilt
ansvar åvilar ordförande och vice ordförande i nämnden. Vår anmärkning grundas på att utbildningsnämnden
borde varit mer aktiv i att vidta åtgärder tidigare under året och i större omfattning. Utbildningsnämnden har
därmed inte visat tillräcklig hörsamhet till kommunfullmäktiges direktiv samt brustit i sin styrning.

Vi tillstyrker:
att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, nämnder och beredningar ansvarsfrihet.
att kommunens årsredovisning för 2009 fastställs.

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

Bilagor

Karlskrona den 23 april 2010

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Mats Nilsson

Sven-Otto Ullnér	Lars Eriksson			

Ordförande

Vice ordförande

Karl-Gustaf Johansson	Lars-Erik Johansson	Annacarin Leufstedt

Bo Löfgren
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Holger Olsson

Birger Wernersson

Revisorernas redogörelse
De sakkunnigas (Ernst & Young)
rapporter i olika granskningsinsatser
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna och revisionsberättelser i:
• AB Karlskrona Moderbolag
• AB Karlskronahem
• AB Kruthusen Företagsfastigheter
• Karlskrona Stuveri AB
• Affärsverken Karlskrona AB
• Affärsverken Energi AB
• Sydost Energi AB
• Karlskrona Fryshus AB
• AB Arena Rosenholm
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