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Goda förutsättningar för att människor
och företag ska må bra
Valåret 2010 blev ett spännande och framgångsrikt år för Karlskrona. Femklövern fick
väljarnas förtroende att fortsätta styra och utveckla kommunen. Med professionella
medarbetare som sätter servicen till medborgarna i första rummet tror vi att Karlskrona
kan bli en ännu mer attraktiv kommun att leva och driva företag i.
Att det händer mycket i Karskrona ser vi inte minst på
Gräsvik där Blekinge Tekniska Högskola under året
samlat större delen av sin verksamhet. Tillbyggnaden
som gjorts för att ta emot fler studenter och mer personal har knutit samman området som nu förmedlar både
känsla och en bild av ett riktigt campus. Att själva
entrébyggnaden belönats med Guld-diplom enligt det
nya miljöklassningssystemet visar att kommunen ligger
väl framme i arbetet med hållbar utveckling.
Karlskronas strategiska läge är väl känt och vid
halvårsskiftet tog vi ett stort steg framåt när det gäller
kontakterna med länderna på andra sidan Östersjön.
Då gick rederiet Stena Line in som delägare i Verkö
färjehamn och det nya bolaget Karlskrona Baltic Port
bildades. Två större och modernare färjor sätts in på
linjen Karlskrona–Gdynia och kommunen kommer att
arbeta hårt tillsammans med rederiet för att utveckla
hamnen och öka trafiken. El-anslutning till färjorna när
de ligger i hamn och en upprustning av järnvägsspåret
ut till Verkö visar att miljön står i fokus även här.
Det första året av projektet Blekinge Health Arena
blev intensivt och intresset för det testlabb som byggts
upp är stort hos såväl idrottsrörelsen, forskarvärlden
som näringslivet.
Projektet som ska pågå i tre år har ett tydligt fokus
på tillväxt och tanken är att det ska leda till nya tjänster,
produkter och företag inom hälsoområdet.

Den attraktiva livsmiljön

Karlskrona 2030 är vår nya översiktsplan och det
är många medborgare som deltagit i diskussioner
och haft synpunkter på hur de vill att kommunen ska
utvecklas.
Stadsmiljön är viktig för att Karlskrona ska behålla
och öka sin attraktivitet. Förnyelsen av Hoglands park
som påbörjats, trädäcket som blivit en ny samlingsplats
vid Fisktorget, ombyggnaden av Borgmästaregatan

Att Karlskrona och miljöerna runtomkring är fantas-

och busshållplatsen vid Parkgatan är några exempel

tiska vet vi som bor här redan och alltfler upptäcker

på förändringar som fått mycket uppskattning från

fördelarna med att bosätta sig här. Vid årsskiftet hade

både boende och besökare.

Karlskrona kommun 64 032 invånare, en ökning med
690 personer.

Att samverka med fastighetsägare och ideella
organisationer har visat sig framgångsrikt både när det
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gäller stadsmiljön och ytterområdena. Det gör att Jämjö
nu kan få en efterlängtad konstgräsplan och Holmsjö
en Allhall.
Efter år av diskussioner fick Karlskrona till slut ett
stödboende med 20 platser. Rosenbom öppnades i
mars och under året har drygt 40 personer haft möjlighet att bo där.

Det växande näringslivet
Det gångna året var ett bra år för många av Karlskronas

Karlskrona har en väl utbyggd förskoleverksamhet där
förskolorna utvecklar olika profiler som natur, språk
och teknik. Under hösten öppnades två nya förskolor
i Jämjö och på Verkö.
Inom grundskolan har lärare, elever och föräldrar
till gång till Schoolsoft, ett system för att följa elevens
kunskapsutveckling, planering i samtliga ämnen och
närvaro.
Satsningen på metodutveckling och fortbildning för

företag och Näringslivsenhetens arbete med att för-

lärare i svenska och matematik som pågått i flera år har

bättra och utveckla företagsklimatet i kommunen har

visat sig ge gott resultat när Skolverket för första gången

varit framgångsrikt. Under 2010 startades 289 nya

redovisat de nationella proven för femteklassare.

företag, hälften av dem drivs av kvinnor.

Karlskronas elever låg strax över riksgenomsnittet.

Under våren öppnade Scandic sitt nya hotell vid

Under 2010 deltog 81 elever i Sommarskolan och

Fisktorget och det har bidragit till att antalet gästnätter

70 procent av dem nådde betyg i de ämnen de deltog

ökat i Karlskrona också under lågsäsong. Det totala

i. Sommarskolan bidrog till att det totala antalet elever

antalet gästnätter som också innefattar stugbyar, vand-

i kommunen som nådde behörighet ökade från 89,8

rarhem och gästhamnar har ökat markant i jämförelse

till 92,4 procent.

med 2009.
Nätverket TelecomCity har nu 52 medlemmar.

Miljö och hållbar utveckling är centrala frågor också
i våra skolor. Flera förskolor och skolor är anslutna

Arbetet som drivs inom regionens innovationsmiljö

till Grön Flagg som innebär att miljömedvetenhet

tillsammans med BTH Innovation och Blekinge Business

och friskvård är en naturlig del av arbetet. Ett annat

Incubator har gjort att nätverket vuxit rejält. Företagen

exempel är Östersjöskolan där man lägger stor vikt

inom TelecomCity bedömer att de behöver nyanställa

vid att använda kravmärkta produkter och att optimera

uppemot 200 personer det närmaste året, det handlar

sophanteringen.

framförallt om utvecklare och personer med specialkompetens.
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Det öppna sinnet
En grön oas för både stora och små är Wämöparken
som under året firat sitt 100-årsjubileum. Kulturbyggnaderna har rustats upp, en ny scen är på plats och
parken har dessutom fått bullerskydd mot infartsleden.
Kulturaktiviteterna har varit många i Karlskrona

Sjukfrånvaron har fortsatt att
minska under 2010 och är nu nere
i drygt 19 dagar per anställd, en
minskning med nästan 3 dagar.

Ekonomisk beskrivning

under det gångna året såväl inomhus i Konsthallen

Lika snabbt som de ekonomiska

och Konserthusteatern som uthus på gator och torg.

förutsättningarna för kommunens

Gatufestivalen VIVA, Sail Karlskrona och UKM (Ung

ekonomi försämrades under 2009,

kultur möts) är bara några exempel på evenemang

lika snabbt förbättrades de under

som lockat många till Karlskrona.

2010. Effekterna av finanskrisen

För att få fler besökare till biblioteken och nya lån-

klingade av och hjulen började

tagare deltar kommunen i kampanjen ”Låna dig rik”.

snurra fortare än vad någon kunnat

Totalt är det 25 kommuner i sydost som under ett par

ana när beslut om budgeten för

år arbetar tillsammans för att marknadsföra biblioteken

2010 togs.

och deras verksamhet.
Dialogen med medborgarna blir allt viktigare och

När skatteintäkterna ökade och
kostnaderna för arbetsmarknadsför-

Karlskrona kommun finns nu också på sociala medier

säkringarna minskade kunde beslutet om en timeout för

som till exempel Facebook och bloggar. För att öka

underhåll av gator och kommunala fastigheter dras till-

tillgängligheten har den externa webbplatsen komplet-

baka. Samtidigt visade prognoserna på stora obalan-

terats med teckenspråk och översättningstjänst.

ser inom framför allt social- och handikappnämnderna

Omställningsprogrammet som startade hösten
2008 och avslutades 2010 visar att vi arbetar aktivt
för att kunna erbjuda medarbetarna möjligheter till

och ytterligare 36 miljoner kronor fick föras till för att
klara verksamheterna.
Försäljningen av Verkö färjehamn där Stena Line nu

omställning och utveckling i tider då det varit tufft på

äger 51 procent av aktierna i Karlskrona Baltic Port

arbetsmarknaden. Totalt fick 126 personer ta del av

har också inneburit att kommunen kunnat amortera på

programmet som också ger kommunen en besparing

sin låneskuld.

på cirka 40 miljoner om året.

Resultatet för 2010 slutade på plus 50 miljoner och
innebär att underskottet från 2009 har återställts. Men
då budgeten för 2011 och planerna för de kommande
åren inte har några marginaler är det nödvändigt att
de förtroendevalda i nämnderna och medarbetarna
tillsammans arbetar för att skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme för framtiden.

Karl-Gösta Svenson
Kommunstyrelsens ordförande till och med oktober 2010

Camilla Brunsberg
Kommunstyrelsens ordförande från november 2010
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Kommunfullmäktige
Mandatfördelning
2011–2014

28

Socialdemokraterna

5

Centerpartiet

6

Folkpartiet

3

Kristdemokraterna

4

Miljöpartiet

18

Moderataerna

8

Sverigedemokraterna

3

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
Mandatfördelning

Utdebitering

2010

2009

2008

Kommunalskatt Karlskrona

21,19

21,19

21,19

Landstingsskatt

10,71

10,71

10,71

Total utdebitering Karlskrona

31,90

31,90

31,90

Blekinge läns
medelutdebitering

32,34

32,34

32,20

Karlskrona styrs av Femklövern som består av
Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Femklövern har
tillsammans 36 av kommunfullmäktiges 75 mandat.

Utdebitering
Kommunalskatten är sedan år 1996 21,19 procent
och landstingsskatten är 10,71 procent, vilket gör att
den totala skattesatsen i Karlskrona är 31,90 procent.

Intäkter

778
2256
423
97
187
3741

Verksamhetens intäkter
Skatteintäkter
Statsbidrag
Fastighetsavgift
Finansiella intäkter
Summa

I Sverige är det ungefär två tredjedelar av landets
kommuner som har högre skatt än Karlskrona.

Intäkter och kostnader
Karlskrona kommunen hade 2010 intäkter på 3 554
miljoner kronor. Skatteintäkterna var 2 255 miljoner
kronor och statsbidraget var 424 miljoner.
Den största utgiften står personalkostnaderna för,
2 184 miljoner kronor. Andra stora utgifter är hyror
160 miljoner, köp av verksamheter 571 miljoner och
avskrivningar 104 miljoner.
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Kostnader

165
2184

Hyror
Personalkostnader

540

Köp av verksamhet

104

Avskrivningar

106

Finansiella kostnader

592

Övriga kostnader

3691

Summa

F Ö RVALTN I N GSB E RÄT T ELS E

Större arbetsgivare

De större arbetsgivarna

Karlskrona kommun är Blekinges största arbetsgivare

Över 1 000 anställda

med 5 031 tillsvidareanställda, de flesta jobbar inom

• Karlskrona kommun

omsorg och skola.

• Landstinget Blekinge
• Försvarsmakten

En ökning med 690 invånare

Mellan 350 och 1 000 anställda

Karlskrona kommuns befolkning ökade under år 2010

• Ericsson AB

med 690 personer och uppgick den 31 december

• Kockums AB

2010 till 64 032 invånare. Kommunen hade under

• Blekinge Tekniska Högskola

året ett inflyttningsöverskott på + 633 personer och ett

• Dynapac Campaction Equipment AB

födelsenetto på + 64 personer.

• ABB HVDC

Sedan början av 90-talet har kommunens folkmängd
stigit med över 5 200 personer (från 58 768 till

• Flextronics International Sweden AB
• Telenor Sverige AB

64 032 personer). Så gott som samtliga år sedan
1990 har fler personer flyttat in till Karlskrona än vad

Befolkningens geografiska
fördelning 2010-12-31

som flyttat härifrån. Däremot har födelsenettot lika ofta
varit negativt som positivt. Karlskrona är i dag rikets

25 163 Karlskrona stad

32:a kommun i storleksordning, beräknat efter antalet

4 097 Lyckeby

invånare.

3 425 Rödeby

Befolkningsprognos

2 527 Jämjö
3 425 Nättraby

Befolkningsprognosen för Karlskrona kommun anger

5 776 Övriga tätorter

en beräknad ökning av invånarantalet med 400–600

15 902 Mindre tätorter

personer per år under den närmaste perioden. Antalet

		 och landsbygd

förskolebarn beräknas öka något de närmaste åren,

3 717 Skärgård

medan antalet barn i grundskoleåldrarna antas öka

64 032 Summa

markant. Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer,
som en följd av relativt låga födelsetal i mitten och
slutet av 90-talet, minska relativt mycket i början av
perioden.
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.

Befolkning 2010-12-31
ålder

män	kvinnor

summa

%

0–20

8 140

7 500

15 640

24,4

21–64

18 898

16 918

35 816

55,9

65–w

5 603

6 973

12 576

19,6

32 641

31 391

64 032

100

summa

Befolkningsförändringar 2010
Födda	Döda	Inflyttade	Utflyttade Justering

750

686

3 054

2 421

-7

Totalt							

64 032
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S a m m anställd redo visning

Sammanställd redovisning 2010
Den sammanställda redovisningen inkluderar all

De konsoliderade företagen påverkar såväl kom-

verksamhet som bedrivs i förvaltningsform och i annan

munens nettokostnader som koncernens resultat.

juridisk form. Syftet är att ge en sammanfattande bild

Kommunen står för den dominerande delen av

av kommunens ekonomiska ställning och åtagande.

verksamheten i koncernen. Av totala nettokostnader

Den sammanställda redovisningen avser kommunen,

svarade kommunen för ca 74 % och koncernen

moderbolagskoncernen, Kommunalförbundet Rädd-

AB Karlskrona Moderbolag för ca 25 %. Övriga

ningstjänsten Ö Blekinge, Karlskrona Baltic Port AB,

företag svarade således för 1 % av nettokostnaden.

Karlskrona Fryshus AB samt Vårdförbundet Blekinge.
Kommunen består av 10 nämnder: Barn- och
ungdomsnämnden, Utbildningsnämnden, Äldre-

Balansräkningens omslutning är 5 707 mkr varav
ca 69 % avser bolagen.
Kommunkoncernens eget kapital 1 023 mkr, i förhållande till balansomslutningen uppgår till 18 % (19 %).

Handikapp-, Social-, Kultur-, Idrotts- och fritids-,
Tekniska-, Samhällsbyggnadsnämnden och Kommun-

Koncernens nettolåneskuld uppgick vid årsskiftet till
3 471 mkr (3 028 mkr). Av denna svarade Karlskrona

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

Kommun för 12 % och moderbolagskoncernen för
ca 88 %.

och dess helägda bolag.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvs-

Moderbolagskoncernen

metoden med proportionell konsolidering. Med

AB Karlskrona Moderbolag

förvärvsmetoden menas att vid anskaffningstillfället

med följande helägda bolag

förvärvat eget kapital (aktie- och andelskapital) har

	AB Karlskronahem

eliminerats mot aktier etc i kommunen. I koncernens

	Affärsverken Karlskrona AB
		

– Affärsverken Energi AB

		

– Sydostenergi AB

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

Kruthusen Företagsfastigheter AB

nella konsolideringen betyder att företag som inte är

	AB Arena Rosenholm Karlskrona

helägda tas endast ägd andel av räkenskapsposterna

Karlskrona Stuveri AB såldes 2010

in i koncernredovisningen. Obeskattade reserver som
redovisas i de enskilda företagen delas i koncern-

Direktägt av kommunen
Karlskrona Fryshus AB

99,98 %

Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Ö Blekinge

61,5 %

Karlskrona Baltic Port AB

49 %

Vårdförbundet Blekinge

40 %

balansräkningen 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

Ekonomiskt resultat
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antagits av kommunfullmäktige, kommunal redovisningslag samt rekommendationer utfärdade av Rådet

Kommunkoncernen dvs de av kommunen ägda företa-

för kommunal redovisning, om inte annat anges.

gen tillsammans med kommunen redovisar ett positivt

Därför kan det skilja i redovisningsprinciperna mellan

resultat om 53 mkr (-42 mkr) efter skatt.

de ingående enheterna.

		

Sam m anställd redo visning	
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Karlskrona kommuns organisation 2010

Kommunstyrelsen
Allmänna utskottet
Personaldelegationen

Kommunfullmäktige

AB Karlskrona Moderbolag

• AB Karlskronahem

Serviceförvaltningen
Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Kommunledningsförvaltningen

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
• Kruthusen
Företagsfastigheter AB
• AB Arena Rosenholm
Karlskrona

Kommunrevision
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Resultaträkning

Sammanställd redovisning (mnkr)						
			Not

2010		

2009

Verksamhetens intäkter				

1 893		

1 608

Verksamhetens kostnader				

-4 335		

-3 943

1

-219		

-214

Verksamhetens nettokostnad				

-2 661		

-2 549

Skatteintäkter och generella statsbidrag				

2 776		

2 622

Avskrivningar 			

						
Resultat efter skatteintäkter och generella statsbidrag			

115		

73

						
Finansiella intäkter				

51		

9

Finansiella kostnader				

-106		

-115

						
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto			

60		

-33

-7		

-9

			
Skatt 			

2

						
Förändring av eget kapital (årets resultat)				

53		

-42

Noter

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

10

NOT 2 Skatter				

2010		

2009

Uppskjuten skatt obeskattade reserver				

-6		

-9

Summa				

-6		

-9
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Balansräkning

Sammanställd redovisning (mnkr)						
TILLGÅNGAR			

Not

2010-12-31		

2009-12-31

Immateriella anläggningstillgångar						
Dataprogram			
1
4		

6

Summa Immateriella anläggningstillgångar				

4		

6

Materiella anläggningstillgångar						
Fastigheter			
2
4 274		
Inventarier			
3
731		
Värdepapper, andel, bostadsrätt			
4
13		
Långfristiga fordringar			
5
26		

3 902
734
13
10

Summa materiella anläggningstillgångar				

5 044		

4 659

Summa anläggningstillgångar 				

5 048		

4 665

3		

0

Omsättningstillgångar 						
Förråd och exploateringar			
7
133		
Kortfristiga fordringar			
8
505		
Likvida medel			
9
18		

115
438
34

Bidrag till statlig infrastruktur 			

6

Summa omsättningstillgångar 				
656		
						
Summa tillgångar				
5 707		
						

586
5 251

SKULDER OCH EGET KAPITAL 						

Eget kapital			
10			
Eget kapital, ingående värde				
969		
Årets resultat				
53		
Summa eget kapital 				

1 019
-42

1 022		

977

Avsättningar						
Avsättningar pensioner			
11
116		
Avsättningar för uppskjutna skatter				
128		
Avsättningar för löneskatt m.m.				
29		

118
124
25

Summa avsättningar				

274		

266

Skulder						
Långfristiga skulder 			
12
3 471		
Kortfristiga skulder 			
13
940		

3 028
980

Summa skulder				
4 411		
						
Summa skulder och eget kapital				
5 707		
						

Soliditet				
Borgensförbindelser och ställda panter			
14

17,9%		
1 616		

4 008
5 251

18,6%
1 688
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Ingående ackumulerade avskrivningar 1)
Återförd avskrivning pga försäljning
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Noter

till balansräkningen (mnkr)
		

2010		2009

NOT 1 Immateriella tillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Omklassning
Utgående anskaffningsvärde

10
0
10

10
0
10

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ack avskrivningar

-4
-2
-6

-2
-2
-4

Summa maskiner och inventarier

Aktier och andelar
Bostadsrätter
Summa värdepapper mm

0

0

NOT 5 Långfristiga fordringar

4

6

Affärsverken
Karlskrona kommun
Räddningstjänsten
Summa långfristiga fordringar

Mark
Byggnad
Pågående investeringar
Summa fastigheter
Ingående restvärde
Årets avskrivningar
Nedskrivningar
Försäljningar
Utgående restvärde
Ingående ackumulerat
anskaffningsvärde
Omklassificering
Årets anskaffningar
Försäljningar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

112
3 577
585
4 274

118
3 280
526
3 924

364
-31
-2
-2
328

397
-33
0
0
364

4 017
459
156
-206
4 427

3 900
83
48
-14
4 017

Ingående ackumulerade avskrivningar
-999
Återförd avskrivning pga försäljning
50
Omklassificering		
Årets avskrivningar
-112
Utgående ackumulerade avskrivningar
-1 061
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

-885
1
0
-116
-999

2

2

-8
0
0
-8

-17
9
0
-8

526
530
-470
0

186
428
-88
0

586

526

3 946
4 274

3 538
3 902

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

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

1
0
1

1
0
1

1 526
78
-11
0
1 593

1 399
139
-13
0
1 526

-729
10
-74
-793

730

733

731

734

NOT 4 Värdepapper, andelar och bostadsrätter

Summa immateriella tillgångar

Restvärde redovisas för kommunen tom 1997-12-31. I ackumulerade
anskaffningar och avskrivningar ingår kommunen from 1998-01-01.

-793
8
-78
-863

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

Pågående nyanläggningar
Dataprogram

NOT 2 Fastigheter		

12

Utgående bokfört värde

2010		2009

5
8
13

3
10
13

1
15
10
26

2
0
8
10

3 150
0,2
15 år

0
0

2
116
14
1
0
133

2
90
17
1
5
115

166
243
96
505

105
172
161
438

18
18

34
34

969 2)
53
1 022

1 019 3)
-42
977

NOT 6 Bidrag till statlig infrastruktur
Påfart Rosenholm
Upplöst belopp
period för upplösning av bidraget

NOT 7 Förråd och exploateringar
Karlskrona kommun förråd
Karlskrona kommun exploateringar
Affärsverkens förråd
AB Karlskronahems förråd
Stuveriet förråd
Summa förråd och exploateringar

NOT 8 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Interimsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

NOT 9 Likvida medel
Postgiro/koncernkonto
Summa likvida medel

NOT 10 Summa eget kapital
Ingående balans eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

2) Gullberna KB likviderades 2009.
3) 5 mkr avser vårdförbundet tiden innan 2002 då vårdförbundet inte
var med i sammanställd redovisning.

NOT 11 Avsättning pensioner
Bokfört ingående saldo
Årets ökning av nyintjänade pensioner
Summa pensionsskuld

118
-2
116

77
41
118

3 471
3 471

3 028
3 028

220
720
940

249
731
980

NOT 12 Långfristiga skulder
Långfristiga lån
Summa långfristiga skulder

NOT 13 Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Interimsskulder
Summa kortfristiga skulder

NOT 14 Borgensförbindelser och ställda panter
Karlskrona kommun
1 593 4)
AB Karlskrona Moderbolag
23
Summa borgensförbindelser och ställda panter 1 616
4) Därav till kommunala bolag 165 (164).

1 637 4)
51
1 688
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Betalningsflödesrapport

Sammanställd redovisning (mnkr)						
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			

2010		

2009

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

1 893		
-4 335		
-217		
14		

1 608
-3 943
-213
62

Summa verksamhetens nettokostnader				

-2 646		

-2 486

Skatteintäkter och intäkter av bidrag				
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader				

2 776		
51		
-106		

2 622
9
-115

Betalningsflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet				
75		
			
Betalningsflöde från förändringar i rörelsekapital		
		
Ökn(-)/minsk(+) förråd och exploateringar				
-19		
Ökn(-)/minsk(+) kortfristiga fordringar				
-67		
Ökn(+)/minsk(-) kortfristiga skulder				
-40		

-5
-91
225

Summa rörelsekapitalförändring				

-126		

130

Betalningsflöde från den löpande verksamheten				
				

-51		

161

2010		

2009

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

-609		
217		

-415
27

Betalningsflöde från investeringsverksamheten				

-392		

-388

2010		

2009

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

-16		
443		

-1
261

Betalningsflöde från finansieringsverksamhet				

427		

260

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur				

0		

0

				
Årets kassaflöde				

-16		

33

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

34		
18		
-16		

1
34
33

INVESTERINGSVERKSAMHET			

FINANSIERINGSVERKSAMHET			

31
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Ekonomisk översikt
Årets resultat, kommunen

Uppföljning av balanskravet

Resultatet uppgår till 50 mnkr vilket motsvarar ca

Kommunens resultat år 2010 om 50 mnkr ska justeras

1,8 % av summa skatteintäkter och statsbidrag. Resul-

för de poster som inte ska ingå i ett balanskravsjusterat

tatet föregående år uppgick till -10 mnkr. Resultatet för

resultat. Dessa poster är av karaktären att de inte är

2010 innebär en positiv avvikelse med ca 28 mnkr

kommunens egentliga verksamhet, är av engångsnatur

mot det budgeterade resultatet i årsbudgeten.

eller som en följd av åtgärd som syftar till att långsiktigt

Redan i början på året kom uppdaterade skatteprog-

sänka kommunens kostnader alternativt beror på en

noser som pekade på ökade skatteintäkter jämfört med

förändrad redovisningsprincip. För år 2010 är det

vad budgeten förutsatte för 2010. Delårsrapporten

tre poster som är av den karaktären. De är då först

per den 30 april 2010 pekade på ett överskott om

den realisationsvinst om 47 mnkr, som uppstod när

46 mnkr, där avvikelsen på skatteintäkterna motsvarade

kommunen sålde 51 % av aktierna i Karlskrona Stuveri

41 mnkr. Dock visade det sig även att nämndernas

AB till Stena Line AB. Vidare har kommunfullmäktige

verksamhet inte skulle kunna bedrivas inom befintliga

tagit beslut om att tekniska nämnden ges tillåtelse att

ramar, vilket innebar att kommunfullmäktige i augusti

överskrida sin ram med maximalt 6 mnkr, för kostnader

beslöt om en ombudgetering, där skatteintäkterna

för att riva byggnader som inte lämpar sig för kom-

räknades upp med 36 mnkr och samtidigt utökades

munens verksamhet eller där det inte finns möjlighet att

nämndernas ramar i motsvarande grad. Den slutliga

sälja dem då värde saknas. Den totala kostnaden blev

avvikelsen på skatteintäkterna uppgår till -1 mnkr

4,4 mnkr. Slutligen har Rådet för Kommunal Redovis-

jämfört med slutligt budgeterat belopp. Detta förklaras

ning fastställt rekommendation nr 18 – redovisning av

av att slutavräkningen för 2009 och utfallet avseende

intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar – vilken

den kommunala fastighetsavgiften blev något lägre än

påverkar redovisningen av anläggningsavgifter för VA.

tidigare prognoser. Totalt sett har kommunens skatte-

Den negativa resultateffekten av denna förändrade

intäkter och statsbidrag ökat med 5,86 % jämfört med

redovisningsprincip uppgår till 7,4 mnkr.

föregående år.
60

Årets resultat, Mnkr
60
50

50,1

47,0

40
30

30,2

23,8

20

10,5

10

11,9

4,8

8,9

-10
2001 2002

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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40
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20
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Det ansamlade resultat att använda i framtida avräkningar uppgår efter 2010 års överskott till 147 mnkr.

Kommunens nettokostnader har under året ökat med
drygt 4,2 %. Varje procentenhets ökning av nettokostnaderna motsvarar ca 25 mnkr år 2010.
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto
i % av skatteintekter och stadsbidrag
3
2
1

2,5
1,2

0,5

0,2

0
-1

14

-0,6
2001 2002

0,3

1,3
0,5

0,3
-0,4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

160
140

-10,3

-14,1

-20

ACK RES ENL BALANSKRAV

40

-20

0

ÅRLIGT RES

50

0
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Uppföljning av kommunens
finansiella mål
Sedan 1994 använder sig Karlskrona kommun av
finansiella mål för att långsiktigt styra tilldelningen av
pengar till verksamheterna. Vi har ett mål för kommunens resultat, ett för hur mycket vi ska investera och hur
investeringarna ska finansieras samt ytterligare ett mål
för hur mycket vi ska minska eller öka vår låneskuld.
När årsbudget för år 2010 fastställdes angavs de
finansiella målen på följande sätt:
1. Den löpande verksamhetens kostnader ska finansieras av årets intäkter
2. Investeringar ska delas upp i två kategorier, skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar.
Skattefinansierade investeringar finansieras inom
investeringsutrymmet som motsvarar årets avskrivningar. Extern finansiering kan göras för avgiftsfinansierade investeringar.
3. Kommunens nettolåneskuld ska amorteras med
ett belopp som motsvarar det positiva resultatet för
varje år.
Det balanskravsjusterade resultatet 2010 uppgår till
15 mnkr och överstiger 2009 års underskott, och därmed är såväl det första finansiella målet som kommunfullmäktiges krav på att återställande av underskottet
härrörande från år 2009 uppnått. Härtill är det också
angeläget att betona att kommunfullmäktige i mars

F Ö RVALTN I N GSB E RÄT T ELS E

teringarna innebär att kommunen inte har förbrukat
avsatta investeringsmedel och därmed uppnås även
det andra finansiella målet.
Det tredje målet om att kommunens positiva årliga
resultat ska användas för att amortera på nettolåneskulden har uppfyllts. Nettolåneskulden har ökat med
55 mnkr, men då korrigering görs avseende 2009 års
utdelning på 64 mnkr (som utbetalats under år 2011
men som enligt budget 2010 borde ha utbetalats
under år 2010) så har nettolåneskulden minskat under
året med 9 mnkr.

Soliditetsutveckling
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga
finansiella utrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. Vid
utgången av år 2010 uppgick soliditeten till 20,2 %
vilket innebär en försämring då soliditeten uppgick till
21,5 % vid utgången av år 2009.
Orsaken till detta är att den långsiktiga fordran på
de kommunala bolagen ökat under året med 489 mnkr.
Hela kommunens samlade verksamhets lånebehov sker
genom kommunens internbank. Fördelen med detta är
att de finan¬siella kostnaderna för hela vår samlade
verksamhet blir lägre än om respektive bolag skött sin
egen upplåning. Om vi skulle ersätta detta system med
borgensförbindelse skulle soliditeten höjas till cirka 43 %.

2010 beslutade att upphäva den planerade underhållstimeouten för år 2010 samt att underhållstimeouten år
2009 skulle återställas fullt ut. Tekniska nämnden fick

SOLIDITET EXKL PENSIONSSKULD, INKL BOLAG %

då utökade budgetramar med 28 mnkr och uppdraget

35

att återställa det planerade underhållet så att det inte

30

övervältrades kostnader på kommande generationer.
I och med detta beslut har tekniska nämnden för kommande år återfått en normal underhållsbudget.
Vad det gäller investeringar så har ca 60 % av de
budgeterade investeringsutgifterna på totalt 336 mnkr

25
20
15
10
5
0
2001 2002

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

arbetats upp. Kommunen har under många år haft förskjutningar tidsmässigt i genomförandet av beslutade
investeringsplaner och detta har fortsatt även i år. Av
de upparbetade investeringarna härrör sig merparten
av investeringsutgifterna från projekt som beslutats och
påbörjats innan år 2010. Förskjutningarna i inves-
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Förändring av kommunens
nettolåneskuld

Räntenetto

I budgeten för 2010 beräknades nettolåneskulden till

ändringen jämfört med 2009 beror på att kommunens

755 mnkr. Skulden per den siste december uppgår till

nettolåneskuld har ökat under året. Den sista december

525 mnkr. Beaktat att 2009 års utdelning om 64 mnkr

år 2010 uppgick den genomsnittliga räntan på brut-

inte är utbetalad under år 2010 (vilket var budgeterat)

tolåneskulden exklusive checkräkningskredit till 3,31

är nettolåneskulden 286 mnkr lägre än budgeterat.

(3,52) procent. Kommunens nettolåneskuld, där in och

Årets räntenetto uppgår till -14,0 mnkr (-13,1). För-

Under året har avyttringen av aktieinnehavet i Karls-

utlåning från de kommunala bolagen är inkluderad,

krona Stuveri AB genererat en ej budgeterad likvid om

har en genomsnittlig ränta på 2,96 (3,42) procent.

drygt 93 mnkr. Om detta beaktas är nettolåneskulden
193 mnkr lägre än budgeterat, vilket huvudsakligen

Förändrade redovisningsprinciper

förklaras av tidsmässiga förskjutningar av planerade

Rådet för Kommunal Redovisning har, genom faststäl-

investeringar, som exempelvis investeringen i Johannishusåsen, där årets investeringar budgeterades till

bidrag och försäljningar, lagt fast när bl.a. intäkter

113 mnkr och verkligt utfall blev 4,5 mnkr.

avseende anläggningsavgifter inom VA-verksamheten
skall redovisas. För Karlskrona kommuns del innebär

LÅNGFRISTIG LÅNESKULD, Mnkr
700

666

642

600
500

590

detta att intäkterna för anläggninsgsavgifter inom
VA-verksamheten inte intäktsförs det år de flyter in,

654
549

523

534

515

470

525

400

utan periodiseras och intäktsförs i samma takt som den
underliggande anläggningstillgången anses förbrukas.

300

Denna övergång ger för 2010 en negativ engångs-

200

effekt om totalt 7,4 mnkr. Ytterligare beskrivning av

100

detta framgår i avsnitt redovisningsprinciper, se sid 25.

0
2001 2002

16
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God ekonomisk hushållning
Verksamhetsmålen behövs för att klargöra uppdraget
och nå visionen. Målen anger vad som kan uppnås
med befintliga resurser. Viktiga utgångspunkter är att
säkra kostnadseffektivitet och god kvalitet i verksamhe-

Den genomsnittliga sjukfrånvaron för Karlskrona
kommun skall fortsätta minska under perioden från
nuvarande 7,7 år 2007 till 7,1% 2009 samt 6,5% för
år 2010 och 6,1% 2011, Långsiktigt mål skall vara 4%

ten.

Den genomsnittliga sjukfrånvaron har fortsatt att

Kommunövergripande
verksamhetsmål 2010

till 5,8%. Verksamhetsmålet är därmed uppfyllt för

Karlskrona kommun skall under perioden 2010 – 2012
öka sin befolkning med i genomsnitt 500 personer per
år med utgångspunkt från ett totalt invånarantal om
62 804 i slutet av år 2008

Verksamhetsmål för respektive nämnd återfinns i avsnitt

minska 2010, och har från 2009 års 6,4% minskat
år 2010.

”verksamhetsberättelse” för respektive nämnd, under
rubriken ”God ekonomisk hushållning”.

Karlskronas befolkning har under 2010 ökat med totalt
690 personer, och uppgår vid årsskiftet till 64 032
personer. Verksamhetsmålet är därmed uppfyllt för
år 2010.

17

FÖR VALT NI NG S B E R ÄTTE LS E

B O K S LU T F Ö R K OMMUN E N

Resultaträkning

Karlskrona kommun (mnkr) 		
	Not

Bokslut
2010

Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens kostnader

1

Budget
2010

778		
-3 482

Jämförelsestörande poster 		

-2 665

Bokslut
2008

Bokslut
2007

Bokslut
2006

753

771

757

760

-3 338

-3 258

-3 112

-2 942

Budget
2011

-2 731

0

0

0

0

2

-104

-114

-106

-105

-105

-119

-114

Verksamhetens nettokostnader		

-2 807

-2 779

-2 692

-2 592

-2 460

-2 301

-2 844

Skatteintäkter/generella statsbidrag

3

2 776

2 777

2 622

2 576

2 452

2 322

2 838

Resultat efter skatteintäkter		

-31

-2

-69

-15

-8

21

-7

26

174

139

112

95

12

Avskrivningar

0		

Bokslut
2009

Finansiella intäkter

4

187

Finansiella kostnader

5

-104

0

-111

-113

-91

-84

0

Ränta på pensionsskuld		

-2

-2

-4

-2

-2

-1

-4

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto		

50

23

-10

9

12

31

2

Extraordinära intäkter 		

0

0

0

0

0

0

0

Extraordinära kostnader 		

0

0

0

0

0

0

0

Förändring av eget kapital (årets resultat)		

50

23

-10

9

12

31

1,9

1,8%

0,8%

-0,4%

0,3%

0,5%

1,3%

0,1%

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto
i % av skatteintäkterna		

Noter

till resultatsräkningen (mnkr)
		

2010		2009

NOT 1 Bidrag till statlig infrastruktur
Upplösta bidrag till statlig infrastruktur
Avser bidrag till påfart Rosenholm

0,2

0

NOT 2 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 2010 och ianspråktagits under året har börjat
skrivas av månaden efter ianspråktagandet. Avskrivningstiderna följer
redovisningsreglementet och SKLs rekommendation.

NOT 3 Skatteintäkter och generella statsbidrag

18

2 225
0
0
0
76
-74
29
97
2 353

2010		2009

Bidragsintäkter: 		
Tillfälligt konjukturstöd 2010
62
Inkomstutjämning
427
Regleringsbidrag/-avgift
16
Kostnadsutjämningsavgift
-58
Utjämningsavgift LSS
-24
Summa generella statsbidrag
423

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag

2 776

0
417
-31
-71
-27
289
2 622

Redovisningen av den kommunala slutavräkningen baseras på
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) decemberprognos.
Avskrivningstiderna följer fastställda riktlinjer för investeringar.

NOT 4 Finansiella intäkter

Skatteintäkter:

Allmän kommunalskatt
Prognos avräkningslikvid skatteintäkter 2008
Slutavräkning 2008
Prognos avräkningslikvid skatteintäkter 2009
Slutavräkning 2009
Prognos 2010
Prognos avräkningslikvid skatteintäkter 2010
Kommunal fastighetsavgift
Summa skatteintäkter

		

2 312
15
-13
-76
0
0
0
95
2 333

Ränteintäkter externa banker
Utdelningar kommunala bolag
Borgens- och utlåningsavgifter kommunala bolag
Ränteintäkter kommunala bolag
Realisationsvinst
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

1
40
9
86
47
4
187

0
64
7
95
0
8
174

102
1
1
104

107
0
4
111

NOT 5 Finansiella kostnader
Räntekostnader externa långivare
Räntekostnader kommunala bolag
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader
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Balansräkning

Karlskrona kommun (mnkr)					
Tillgångar	Not

10-12-31

09-12-31

Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar
		
Fastigheter
1
1 424
Pågående nyanläggning		
114
Maskiner och inventarier
Inventarier
2
96
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper
3
376
Långfristiga fordringar
4
7
Långfristiga fordringar hos koncernföretag
4
2 940

294
0
2 451

Summa anläggningstillgångar		

4 958

4 405

1 447
116
97

Bidrag till statlig infrastruktur

5

3

0

Omsättningstillgångar
Förråd, lager och exploateringsfastigh
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag
Likvida medel

6
7
7
8

118
216
173
6

92
251
133
18

Summa omsättningstillgångar		

513

494

Summa tillgångar		

5 474

4 900

Eget kapital och skulder

Eget kapital			
Eget kapital, ingående värde
9
1 055
Årets resultat		
50

1 065
-10

Summa eget kapital		

1 055

1 105

Avsättningar
10		
Avsättningar för pensioner		
100
Avsättning för särskild löneskatt		
24
Övriga avsättningar		
1

103
25
0

Summa avsättningar		

128

125

Långfristiga skulder
11		
Lån i banker och kreditinstitut		
3 322
Långfristiga skulder till koncernföretag		
173

2 886
52

Summa långfristiga skulder		

2 939

3 495

Kortfristiga skulder
12		
Kortfristiga skulder till koncernföretag		
53
Övriga kortfristiga skulder		
696
Summa kortfristiga skulder		
749
			
Summa eget kapital och skulder		
5 474
			
			
Borgensförbindelser och ställda panter
13
195
Ansvarsförbindelser pensioner		
1 125
Löneskatt ansvarsförbindelser pensioner		
273
Soliditet		
20,2%

42
736
779
4 900

194
1 161
282
21,5%
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Noter

		

NOT 3 Värdepapper, andelar och bostadsrätter

till balansräkningen (mnkr)
		

2010		2009

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
Återförd avskrivning pga försäljning
Årets nedskrivningar
UB restvärde

356
-2
-32
1
-2
321

389
0
-33

IB ackumulerat anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificeringar
Försäljningar
UB ackumulerat anskaffningsvärde

1 464
91
93
-156
1 492

1 384
48
46
-14
1 464

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

-373
-50
34
-388

-317
-57
1
-373

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

0
0
0
0

-8
0
8
0

116
102
-104
114

55
107
-46
116

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

0
356

1 217

1 207

1 538

1 563

Specifikation 		
Markreserv
11
Verksamhetsfastigheter
810
Publika fastigheter
414
Fastigheter för affärsverksamhet
148
Fastigheter för annan verksamhet
38
Övriga fastigheter
3
Pågående investeringar
114
Summa fastigheter

1 538

13
771
147
473
40
3
116
1 563

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

375
22
-2
395

354
21
0
375

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

-278
1
-21
-298

-255
0
-23
-278

UB bokfört värde

96

97

Summa inventarier

96

97

* Barn- och ungdomsnämnden har justerat de bokförda värdena för såväl
anskaffningsvärde som ack avskrivningar. Nettosumman är dock densamma.
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2010		2009

Aktier Moderbolagskoncern
Övriga aktier och andelar
Förlagsbevis kommuninvest
Bostadsrätter
Summa värdepapper

280
80
8
8
376

280
5
0
9
294

2 940
7
2 947

2 451
0
2 451

3
0,2
15 år

0
0

2
116
118

2
90
92

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

NOT 5 Bidrag till statlig infrastruktur
Påfart Rosenholm
Upplöst belopp
period för upplösning av bidraget

NOT 6 Förråd och exploateringar
Förråd
Exploateringar
Summa förråd

Förrådet är värderat till återanskaffningspris.		

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

50
173
120
46
389

55
133
82
114
385

6
6

18
18

Förändring av redovisningsprinciper
avseende pensionsskuld
IB Eget Kapital
Årets resultat
Summa Eget Kapital UB

0
1 055
50
1 105

0
1 065
9
1 074

Avgiftsfinansierat kapital
Skattefinansierat kapital
Summa eget kapital

18
1086
1 105

25
1 049
1 074

64
29
0
9
103

61
0
0
3
64

NOT 8 Likvida medel
Koncernkonto bank
Summa likvida medel

NOT 9 Summa eget kapital

NOT 10 Avsättningar
Pensionsskuld
Ingående skuld
Åtagande för garantipensioner
Förändring red princip pensioner
Årets ökning av nyintjänade pensioner
Utgående avsättning pensionsskuld

Särskild löneskatt		
Ingående skuld
16
Förändring av redovisningsprinciper
0
Årets avsättning särskild löneskatt
9
Utgående avsättning särskild löneskatt
25
Summa avsättningar

97

15
0
1
16
98

Från och med 2007 redovisas kommunens utgående pensionsskuld
enl RIPS07, Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld. Pensionsskulden
är summan av pensionsreserverna för varje enskild arbetstagare och
pensionstagare. Pensionsreserven definieras i RIPS07 som nuvärdet av
framtida utfästa pensionsutbetalningar till den del de anses vara intjänade
när beräkningen görs.
Övriga avsättningar			
Ingående skuld
0
1
Utlöst avgångsvederlag
1
0
Reservering sanering
0
-1
Utgående saldo övriga avsättningar
1
0
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2010		2009

NOT 11 Långfristiga skulder
Externa långivare
Skulder koncernföretag
Skuld koncernkonto/postgiro
Finansiell leasing
Förutbetalda anslutningsavgifter VA
Summa långfristiga skulder

3 304
173
0
10
7
3 495

2 886
52
0
0
0
2 939

Från och med år 2010 periodiseras anslutningsavgifterna för VA i enlighet
med rekommendation 18 från Rådet för kommunal redovisning, se vidare
avsnitt redovisningsprinciper.

NOT 12 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Förskott ifrån kunder
Skulder till koncernföretag
Semesterlöneskuld (inkl okomp övertid)
Pension individuell del
Övriga interimsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

101
6
53
120
86
192
193
749

112
3
42
119
79
271
153
779

F Ö RVALTN I N GSB E RÄT T ELS E

		

2010		2009

NOT 13 Borgensförbindelser,
ansvarsförbindelser och ställda panter
Egna hem
Kommunala företag, helägda
Länstrafiken Blekinge
Övriga
Ansvarsförbindelser pensioner
Löneskatt ansvarsförbindelser pensioner
Summa borgensförbindelser och ställda panter

3
165
27
0
1 125
273
1 593

3
164
27
0
1 161
282
1 637

			
Karlskrona kommun har i november 1993 (kommunfullmäktige § 189),
ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige ABs samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 260
kommuner som per 2010-12-31 var medlemmar i Kommunivest ekonomisk
förening. Mellan samtliga medlemmar i Kommunivest ekonomisk förening
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvar mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av
Kommunivest i Sverige, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid
en uppskattning av den finansiella effekten av Karlskrona kommuns ansvar
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2010-12-31
uppgick Kommunivest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 183 455 Mkr
och totala tillgångar till 178 833 Mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 662 Mkr och andelen av de totala tillgångarna
uppgick till 3 568 Mkr.
Lånebeloppet i kommuninvest uppgår per 2010-12-31 till 3 181 mkr.
Från att tidigare ha arbetar med flera balansräkningar gick Karlskrona
kommun år 2010 över till att samla all verksamhet i en balansräkning.
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Betalningsflödesrapport

Karlskrona kommun (mnkr)					
10-12-31

09-12-31

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

778
-3 482
0
0

753
-3 338
0
30

Summa verksamhetens nettokostnader		

-2 703

-2 555

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

2 776
187
-106
0
0

2 622
174
-115
0
0

Betalningsflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet

154

126

DEN LÖPANDe verksamheten	Not

Betalningsflöde från förändringar i rörelsekapitalet:				
Ökn(-)/minsk(+) lager		
-26
2
Ökn(-)/minsk(+) kortfristiga fordringar		
-5
-95
Ökn(+)/minsk(-) kortfristiga skulder		
-30
163
Summa rörelsekapitalförändring		

-60

70

Betalningsflöde från den löpande verksamheten		

93

196

-213
122
-83
0
-173

-175
27
-1
0,5
-149

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

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

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 				

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

-489
557
68

-150
121
-30

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur		

0

0

Årets kassaflöde		

-12

18

Likvida medel vid årets början		

18

0

Likvida medel per 2010-12-31 resp 2009-12-31		

6

18

Förändring likvida medel		

-12

18

Noter

till betalningsflödesrapporten (mnkr)
		

2010		2009
22
91
101
213

21
48
106
175

0
0
122
122
122

0
0
27
-14
27

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

2010		2009

NOT 3 Investeringar av finansiella tillgångar

NOT 1 Investeringar av materiella tillgångar
Inventarier
Fastigheter
Pågående nyanläggningar
SUMMA

		
Förlagslån
Aktier och andelar
Bostadsrätter
SUMMA

8
75
0
83

NOT 4 Avyttrade finansiella tillgångar
Förlagslån
Aktier och andelar
Bostadsrätter
(bokfört värde)
SUMMA

0
0
0
0
0

0,5
0
0,5

		

Årsrapport
Per 10-12-31

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

B OK SL UT F Ö R K OMMUN E N
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BUDGET
2010

UTFALL
10-12-31

Avvikelse
mot budget

-944,6
-281,1
-84,8
-2,1
-52,4
-10,2
-9,5
-104,5
-66,9
-99,1
1,9
-239,1
-1,3
-662,9
-3,6
-5,7
-247,2

-936,9
-284,9
-84,8
-2,1
-53,0
-9,9
-10,3
-109,4
-67,4
-109,9
-8,2
-241,0
-1,6
-658,2
-4,7
-5,6
-242,7

7,7
-3,8
0,0
0,0
-0,6
0,3
-0,8
-4,9
-0,5
-10,8
-10,1
-1,9
-0,3
4,7
-1,1
0,1
4,5

-2 813,1

-2 830,6

-17,5

UTFALL
2009
-936,6
-267,4
-48,3
-2,1
-51,2
-9,7
-13,2
-102,7
-59,9
-69,3
2,2
-229,2
-1,3
-659,6		
-3,4		
-6,1		
-259,1
-2 716,9

FINANSIERING 				

Kapitalkostnader (internräntor + avskrivningar)
176,7
162,7
-14,0
175,3
Pensionskostnader
-67,4
-72,8
-5,4
-109,0
Realisationsvinster
18,0
50,1
32,1
7,0
Reserver:					
Löne- och prisstegring
16,2
29,8
13,6
51,3
Anslag till förfogande KF & KS
-0,3
0,0
0,3
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
4,4
3,4
-1,0
5,9
Skatteintäkter och statsbidrag
Avskrivningar
Utlåningsavgifter
Utdelning
Finansnetto

2 777,0
-113,6
6,7
32,7
-13,7

2 776,0
-103,7
9,1
40,1
-14,0

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

2 835,7

2 880,7

45,0

Resultat
Procentuellt resultat i förf. till skatteint/statsb.

22,6
0,82%

50,1
1,81%

INVESTERINGSBUDGET

336,1

194

Totalt finansiering

2 622,4
-106,4
7,2
67,5
-14,6
2 706,6		

27,5
-10,3
0,99%			

142,1

123,5
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Årets investeringar

näs/Verkö 10 mnkr, Vattenpumpstation i Vattenverket

Under året har investeringarna uppgått till 194 Mnkr

Johannishusåsen är det upparbetat 5 mnkr 2010.

(123,5 Mnkr året innan).
Det har investerats i fastigheter och anläggningar för
173 Mnkr och i maskiner och inventarier för 21 Mnkr.
Det enskilt största investeringsprojektet på fastighets-

9 mnkr., ombyggnad kolfilter 5 mnkr. Inom projektet
Investringar hos övriga nämnder som företrädesvis
utgörs av olika formera av inventarier uppgår till totalt
ca 19 mnkr.
Kommuninvest ekonomisk förening beslöt vid ordi-

sidan gällde byggnation av gruppboende i Inglatorp,

narie föreningsstämma att erbjuda medlemmarna att

ca 13 mnkr, Jämjö Förskola, ca 13 mnkr, lokal åt

teckna ett 30-årigt förlagslån. Karlskrona kommun har

Marinens Musikkår ca 11 mnkr, samt ombyggnationen

tecknat 8,1 mnkr av hela förlagslånet, baserat på vår

av Rådhuset ca 10 mnkr. De totala investerings-

andel av föreningens kapital.

utgifterna inom fastighet uppgår till totalt 74 mnkr.
Inom projekteringsavdelningen är de största projekten ombyggnation Borgmästargatan ca 4 mnkr och
Hoglands Park/Parkgatan ca 2 mnkr. Inom gata/
hamn/Park är de största investeringarna Broförnyelse
2,2 mnkr, förnyelse gatubelysning 1,3 mnkr. Därutöver
har även avtal träffats med Affärsverken om att köpa
MF Axel, utgift 2010 är 2 mnkr.
För den avgiftsfinansierade verksamheten, uppgår
investeringsutgifterna inom VA till 50 mnkr. De enskilt
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största investeringarna där är Avloppsledning Trumme-

		

B OK SL UT F Ö R K OMMUN E N

F Ö RVALTN I N GSB E RÄT T ELS E

Redovisningsprinciper

tas i bruk. Det innebär att första avskrivningen ska

Redovisningen för kommuner bygger på rekommenda-

användas. Internräntan beräknas på bokfört värde och

tioner från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och

har varit 4 procent under året.

Rådet för Kommunal Redovisning. Det innebär att
redovisningen i kommunen sker på ett sätt som i allt
väsentligt överensstämmer med god redovisningssed.
Tidigare har varje nämnd i Karlskrona Kommun
varit en egen balansräkningsenhet. Från och med

Avskrivning ska göras från den tidpunkt tillgången
göras månaden efter det att anläggningen har börjat

• 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.

2010, har samtliga nämnder övergått till en gemensam

Båda dessa kriterier ska uppfyllas för att tillgången ska

balansräkning. Oaktat detta ska kommunens VA-verk-

kunna aktiveras som anläggningstillgång.

samhet ha en urskiljningsbar redovisning.

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.

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

Periodiseringsprincipen – intäkter och kostnader som
hör till redovisningsåret tas med oavsett tidpunkten för
betalning.

Redovisningsprinciper för
anslutningsavgifter

Avskrivningsprinciper för
anläggningstillgångar

Från och med år 2010 periodiseras anslutningsav-

Enligt lag om kommunal redovisning (1997:614)

att anslutningsavgifterna flyter in, intäktsförs 10 % av

ska med anläggningstillgång förstås tillgång som är
avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.
Anläggningstillgångar anskaffade från och med
1998-01-01 har i balansräkningen tagits upp till
anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga
avskrivningar. Linjär avskrivningsmetod tillämpas
och avskrivningstiden följer Rådet för Kommunal
Redovisnings rekommendationer.
Redovisningen följer Karlskrona Kommuns riktlinjer

gifterna för VA i enlighet med rekommendation nr 18
från Rådet för Kommunal Redovisning. I samband med
dessa då de avser de direkta kostnader som kommunen har för anslutningen. Resterande 90 % aktiveras
som en skuld till VA-kollektivet, och återförs med lika
stora belopp årligen under 25 år. Dvs 4% årligen.
Anslutningsavgifterna för elnät (Affärsverken) periodiseras över 10 år vilket stämmer med branschpraxis och
med kravet att redovisningen ska ge en rättvisande bild
av företaget.

för investeringar.
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Ordlista
Anläggningskapital – Bundet eget kapital i anlägg-

Kortfristiga skulder – Skulder som förfaller till betalning

ningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar

inom ett år från balansdagen.

och långfristiga skulder.

omsättas på kort sikt, exvis Kassa och banktillgångar,

för stadigvarande bruk, exvis byggnadr, mark, aktier,

postväxlar och aktier.

inventarier, maskiner.
Avskrivning – Anläggningstillgångar som fortlöpande
minskar i värde ska årligen belastas med värdeminskning, dvs avskrivning. Avskrivningen baseras

Likviditet – Betalningsberedskap på kort sikt.
Långfristiga fordringar – Fordringar som förfaller till
betalning senare än ett år från balansdagen.

på anskaffningsvärdet och utifrån den förväntade

Långfristiga skulder – Skulder som löper på längre tid

livslängden.

än ett år.

Balanslikviditet – Visar betalningsförmågan på kort

Nettoinvesteringar – Investeringsutgifter efter avdrag

sikt, och förklaras av omsättningstillgångar dividerat

för investeringsbidrag samt avdrag för bokfört värde

med kortfristiga skulder.

på avyttrade anläggningstillgångar.

Balansräkning – Beskriver kommunens finansiella

Nettokostnader – Driftkostnader inklusive avskrivningar

ställning på bokslutsdagen. Tillgångarna visar hur

efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.

kommunen har använt sitt kapital. Skulder och eget

Finansieras med skattemedel.

kapital visar hur kapitalet har anskaffats.

Nettokostnadsandel – Hur stor andel av skatteintäkter

Betalningsflödesrapport – Visar hur årets verksamhet,

och statsbidrag som använts för finansiera verksam-

investeringar och finansiering har påverkat likvida

hetens nettokostnader.

medel.
Budgetavvikelse – Avser över- eller underskott i
förhållande till budget.
Driftredovisning – Redovisar utfall i förhållande till
fastställd drift-budget och sammanfattas huvudsakligen
nämndsvis.

Omsättningstillgång – Lös egendom som inte är anläggningstillgång.
Periodisering – Fördelning av kostnader och intäkter
på den redovisningsperiod till vilken de hör.
Resultaträkning – Sammanfattar intäkter och kostnader
och visar årets resultat, samt förklarar hur det uppkom-

Eget kapital – Skillnaden mellan tillgångar och skulder

mit. Det egna kapitalets förändring kan även utläsas av

och avsättningar. Kommunens totala kapital består av:

balansräkningen.

anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar
m m) och rörelsekapital (fritt kapital för framtida driftoch investeringsändamål).
Extraordinära poster – Poster som saknar klart samband med kommunens ordinarie verksamhet, är av
sådan typ att de inte kan förväntas inträffa ofta eller
regelbundet och uppgår till ett väsentligt belopp.
Kapitalkostnader – Samlingsbegrepp för planmässig
avskrivning och intern ränta.

Rörelsekapital – Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet
avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt.
Nettolåneskuld – Nettot av kommunens långfristiga
skulder som inte har motsvarande fordran på någon
organisation i kommunens samlade verksamhet. Visar
den egentliga långsiktiga skulden i kommunen.
Soliditet – Visar betalningsförmåga på lång sikt.
Andelen eget kapital dividerat med totala tillgångar,

Kommunens samlade verksamhet – Den verksamheten

dvs graden av egenfinansierade tillgångar. I den sam-

som kommunen bedriver i såväl kommunen, de kom-

manställda redovisningen samt för koncernens bolag

munala bolagen och kommunala uppdragsföretag.

justeras det egna kapitalet med 74% av obeskattade

Konsolidering – Eliminering av interna mellanhavanden
i en koncern.
Kortfristiga fordringar – Fordringar som förfaller till
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Likvida medel – Kontanter eller tillgångar som kan

Anläggningstillgång – Fast och lös egendom avsedda

betalning inom ett år från balansdagen.

reserver dividerat med totalt kapital.
Årets resultat – Resultatet uttrycks som skillnaden
mellan intäkter och kostnader, och utläses av resultaträkningen.
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Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Ansvarsområde
Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att utifrån
kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslut, styra,
samordna, utveckla och följa upp den kommunala verksamheten. Förvaltningen ansvarar också för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, regional utveckling,
infrastruktur och kollektivtrafik., liksom samverkan med
Blekinge tekniska högskola. Dessutom handhar förvaltningen kommunens mark- och exploateringsärenden
liksom strategiska miljöfrågor.

Årets händelser

strukturen, men även affärsutveckling inom vindkraftsområdet och turism. Förvaltningen driver även sedan
1 januari 2010 projektet Blekinge Health Arena med
stöd av såväl Region Blekinge som EU m fl. Projektet
syftar till att identifiera utvecklingsområden samt få
fram och utveckla nya tjänster och produkter inom
hälsoområdet med hjälp av ett modernt och välutrustat
testlabb.
Den 1 juli 2010 såldes aktier av Karlskrona Stuveribolag till Stena Line för att bilda det gemensamma
bolaget Karlskrona Port AB. Bolaget har i uppdrag att
utveckla Karlskrona som destinationsort.
Turistbyrån drivs sedan september 2009 av AB

Under året startades 289 nya företag i Karlskrona

Arena Rosenholm. Antalet gästnätter har ökat under

kommun, jämnt fördelade mellan kvinnor och män.

2010 och då framför allt antalet hotellnätter.

Näringslivsenheten arbetar kontinuerligt med att stödja
befintliga företag och ge stöd till nyförtagande liksom
att attrahera befintliga företag att etablera sig i kommunen.
En bra infrastruktur och goda kommunikationer är

En av årets höjdpunkter var invigning av huvudcampus på Blekinge tekniska högskola.
Kommunens Arbetsmarknadsenhet tillhör kommunledningsförvaltningen. Enheten arbetar med att skapa
förutsättningar för människor som står långt ifrån

nödvändigt för att Karlskrona kommun och företag i

den reguljära arbetsmarknaden att komma tillbaka

kommunen ska kunna utvecklas. Förvaltningen arbetar

till arbetslivet med egen försörjning Enheten driver

på olika sätt för att bidra till en sådan utveckling.

ett flertal verksamheter och projekt för att kunna ge

Under året har EU-projektet ”Baltic-Link Motoways of

individuellt utformade insatser. Bl.a. har i snitt 170

the Sea, Gdynia–Karlskrona” startat upp. Projektet

personer deltagit i verksamheter på Bubbetorps Gård,

stöds av EU med 20 %. För Karlskronas del innebär

EU-projektet Perrongen drivits för att ge extra stödinsat-

det att kommunen kommer att få EU-stöd med ca

ser till personer som uppbär ekonomiskt bistånd samt

12 milj. SEK för att främst förbättra järnvägsinfra-

projekt för såväl ungdomar som personer som står

strukturen till Verköhamnen. Även banverket kommer

utanför arbetsmarknaden under en längre till. Enheten

att få EU-stöd med drygt 160 mij SEK för upprustning

organiserad också arbetet med att ge 232 ungdomar

av Kust till kustbanan, delen Karlskrona – Emmaboda.

sommarjobb i kommunens verksamheter.

Kommunledningsförvaltningen deltar även i ett flertal
andra EU-projekt som bla syftar till att förbättra infra-

Under större delen av 2010 har kommunledningsförvaltningen ansvarat för kommunens flyktingintroduk-
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tion. Under året mottogs 128 personer, varav 59 barn.

2010 hölls val till riksdag, landsting och kommun.

Det innebär att mottagandet halverades i förhållande till

Valnämnden arbetade med att försöka öka valdel-

2009. Den 1 december 2010 överflyttades ansvaret

tagandet genom att dels ha fler förtidsröstningslokaler,

för flyktingintroduktionen till Socialförvaltningen, med

dels att ha dessa öppna på kvällar och helger.

anledning av Etableringsreformen som trädde i kraft

Valdeltagandet i riksdagsvalet ökade från 84,61 %

samma dag.

till 87,26 %.

Inom det strategiska miljöarbetet har arbetet med

Överförmyndarnämndens verksamhet ökar konti-

Biosfärkandidatområdet Blekinge Arkipelag handlagts,

nuerligt. Antalet ärenden har ökar från 1.638 år 2009

liksom samordningsansvaret för kommunens energi- och

till 2.058 ärenden 2010. Nämndens kansli arbetar

klimatprogram. Kommunen deltar bl.a. i ett EU-projekt

ständigt med att effektivisera och förbättra handlägg-

om avfallsprevention. Förvaltningen arbetar också på

ning och rutiner.

olika sätt med att förverkliga det Hållbara kontoret.
Under året har en modernisering av intranätet
genomförts med syfte att förbättra tillgängligheten
samt att göra webbplatsen till ett nav för information,
kommunikation, samarbete och aktiviteter. Kommunens
externa webbplats har kompletterats med teckenspråk
och översättningstjänst. Sveriges kommuner och landsting SKL, genomförde under våren en granskning av
kommunala webbplatser och Karlskrona hamnade som
nummer 40 av 290 kommuner.
Förvaltningens avdelning för Styrning och ledning
har under året genomfört ett antal uppföljningar och
utvärderingar av verksamheter och processer. Bl.a. har
personalprogrammet utvärderats och framtagandet av
en bredbrandsstrategi påbörjats. Finansverksamheten
i kommunens samlade verksamhet har kartlagts och

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens
verksamhet redovisar ett överskott om 3,1 Mnkr
mot budget för år 2010. Budgetramen uppgick till
146,6 Mnkr för 2010.
I detta ryms en negativ avvikelse hos överförmyndarnämnden med 1,1 mnkr, en positiv avvikelse inom
basbudgeten, framförallt hänförlig till personalkostnader, samt ej ianspråktagen reserv. Därutöver postiva
avvikelser inom Projektbudget 0,9 mnkr samt kollektivtrafiken med 2 mnkr.

God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har som mål för god ekonomisk

gåtts igenom, vilket bl.a. resulterat i en ny finanspolicy

hushållning för kommunstyrelsen/kommunledningsför-

m.m. Nya riktlinjer för attest har också tagits fram som

valtningen antagit målen:

gäller fr.o.m. 20110101.
Arbetet med att jämföra kvaliteten i Karlskrona kommuns verksamheter med motsvarande verksamheter har
utvecklats under året.
Planer för såväl jämställdhet som etnisk mångfald
har tagits fram för förvaltningen.
Förvaltningen har under året arbetat med att få tillstånd en digital ärendehantering och deltar även i ett
nationellt e-arkiveringsprojekt. Genom digitalisering av
ärenden kan idag medborgarna se på externwebben
vilka ärenden som kommit in till kommunens förvaltningar.
I augusti, i samband med Sailet, arrangerade kommunen ett Vänortsmöte. Drygt 400 personer deltog i
mötet, varav 110 ungdomar.
Kommunledningsförvaltningen servar förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen även Valnämnden
och Överförmyndarnämnden.
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Ekonomiskt utfall

Att minst 250 nya företag skall startas årligen i
Karlskrona under perioden 2009–2011.
289 nya företag har startats under 2010 jämt fördelat
mellan kvinnor och män. Som jämförelse startades 247
företag under 2009 och för 2008 var antalet 274.
Att besöksnäringen i kommunen skall öka med årliga
5% uttryckt i antalet gästnätter i kommunen, jämfört
med 144 889 st för helår 2007.
Totalt har gästnätter för hotell, stugbyar, vandrarhem
samt gästhamnar under januari till november 2010
ökat med 7,4 % jämfört med helåret 2009
Av 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.
38 % har kommit ut i självförsörjning genom arbete
eller studier. Anledningen till den låga siffran analyseras 2011.

K o m m unsty relsen / Ko m m unledningsförvaltningen	
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Miljö

Framtid

Under året har arbetet med Hållbart Kontor fortsatt.

Kommunledningsförvaltningen kommer under 2011

En workshop med förvaltningens personal och med

fortsätta arbetet med infrastrukturfrågorna, med MOS-

medverkan av studenter från BTH:s masterprogram för

projektet och övriga infrastrukturprojekt.

strategiskt ledarskap genomfördes i april.
Kommunens miljöbokslut har också tagits fram inom

Arbetet med nya etableringar, såväl inom produktion
och handel som inom vindkraftsutveckling kommer att

förvaltningen och behandlats av kommunfullmäktige.

prioriteras. Förvaltningen kommer också att leda arbe-

Inom arbetet med Biosfärkandidatområdet Blekinge

tet med utvecklande av nya områden som Pottholmen

Arkipelag har personal från förvaltningen representerat

och Hattholmen.

kommunen inom olika arbetsområden.
Samordningsansvaret för kommunens nya en-

Förvaltningen kommer att ta fram förslag till ett
hållbart kunskapskluster i samverkan med Blekinge

ergi- och klimatprogram ligger inom förvaltningens

tekniska högskola. Även inom kommunen och på för-

ansvarsområde. Arbetet har utvecklats och skall presen-

valtningen kommer arbetet att utvecklas när det gäller

teras under år 2011.

det hållbara kontoret/klimatsmart administration.

Energi- och klimatrådgivningen har under året varit

Arbetet med digital ärendehantering kommer att

utlagt på entreprenad men återtogs vid årsskiftet. Detta

fortsätta och antalet e-tjänster som medborgarna kan

har möjliggjorts genom under året fattade beslut hos

använda sig av kommer att öka. Kommunens informa-

Energimyndigheten om särskilt bidrag till kommunens

tionsenhet kommer också att fokusera på arbetet med

arbete med energi- och klimatfrågor vilket möjliggjort

externwebb och sociala medier.

finansieringen av en heltidstjänst med ytterligare fokus
på dessa frågor.
Frågor beträffande produktion och tillhandahållande

Kommunledningsförvaltningen kommer att bl.a. att
delta i arbetet med framtagande av nytt personalpolitiskt program i syfte att bli en än attraktivare och mer

av biogas inom kommunen/länet har hanterats i olika

jämställd arbetsgivare. Under året kommer också en

samarbetsgrupper dels gemensamt med Ronneby

medarbetarenkät att genomföras.

kommun samt inom samverkan med andra aktörer i

Förvaltningen kommer att fortsätta utveckla arbetssätt

sydöstra Sverige, Energikontor Sydost. Detta arbete

och metoder inom Arbetsmarknadsenheten för att bidra

har genomförts inom förvaltningen och planering av

till att fler personer får egen försörjning.

en informationsdag för Karlskrona kommun har skett
under året.
Vidare har personal inom förvaltningen ansvarat för

Slutligen kommer förvaltningen på olika sätt att
utveckla kvalitetsarbetet och synliggöra det arbete som
redan idag görs i de kommunala verksamheterna.

olika utåtriktade aktiviteter som den årligen återkommande Trafikantdagen liksom deltagande i det internationella arrangemanget Earth Hour.
Arbetet med hanteringen och administrationen av
kommunens klimatinvesteringsprogram har fortsatt
under året och deltagande i ett EU-projekt om avfallsprevention, Prewaste, har fortsatt.
Sedan år 2009 är Karlskrona kommun värdkommun för Föreningen Sveriges Ekokommuners kansli.
Ett arbete som nu ryms som en del av förvaltningens
uppgifter.

Kommunstyrelsen
Resultaträkning (mnkr)

2010

2009

2008

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

84,8
-228,3
-143,5

83,1
-240,6
-157,5

121,6
-337,3
-215,7

Kommunbidrag
Årets resultat

146,6
3,1

164,7
7,2

222,9
7,2

Investeringsutfall

1,1

1,8

1,1

Antal anställda
Antal årsarbetare

99
97

112
110

234
229

289

247

274

Verksamhetsmått
Antal nystartade företag
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Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen

Ansvarsområde
Serviceförvaltningen har tre övergripande uppdrag,
vilka är beslutade av kommunfullmäktige:
• Ge stöd och service i olika former till kommunens
förvaltningar och bolag, men också att erbjuda
gemensamma tjänster direkt till kommuninvånarna.
• Producera administrativa stödprocesser till kommunens olika verksamheter på ett maximalt effektivt sätt.
• Effektivisera kommunens kostproduktion med bibehållen kvalitet.

Årets händelser

under 2010. Arbetet med miljöplanen skall påbörjas i
januari 2011. Dessutom har kostenheten arbetat med
KRAV-certifiering av köket på Annebo förskola. Köket
blev kravcertifierat i januari 2011.
I arbetet med att öka valmöjligheterna för kommunens äldre brukare, har ett projekt sjösatts under året
gällande tvårättssystem. Syftet med projektet är att skapa

ökad kvalité och valfrihet för de äldre gästerna. Projekt
pågår under en prövoperiod av tre månader på Ekliden
och kommer att utvärderas under början av 2011.
Kostpolicy för skolverksamheternas kök är framtagen
som ett arbetsmaterial under 2010 och kommer att

Under 2010 har kostenheten genomfört en rad olika

fastställas i början på 2011. Köken inom Äldreförvalt-

åtgärder för att kvalitetssäkra samt effektivisera måltids-

ningens verksamhetsområde följer tidigare fastställd

verksamheten inom Karlskrona kommun. Som exempel

kvalitetshandbok för god måltidsservice till de äldre

kan nämnas en gemensam bemanningsadministration

gästerna.

för samtliga kök. Inom äldreförvaltningens kök har

IT-enheten har under 2010 fortsatta arbetet med att

kostenheten också infört ett kostdatasystem, där syftet

virtualisera kommunens fysiska servrar. Totalt finns det

är att effektivisera produktionsarbetet och orderhan-

ca 195 fysiska och virtuella produktionsservrar i drift.

tering i köken. Vårdavdelningarna beställer här i ett

I dagsläget är ca 70–75 % av alla produktionsservrar

webbaserade beställningsformulär direkt till köket.

virtualiserade vilket ska jämföras med 2008 då siffran

Kostdatasystemet är för närvarande ett pilotprojekt och

var ca 35–40 %. Vinsterna med servervirtualisering är

bedrivs på Ekliden.

bland annat bättre utnyttjande av investerad hårdvara

Arbetet med att sätta kvalitetsfrågor i fokus har varit
ett återkommande tema under året. Inom detta område

och energibesparing.
2010 års verksamhet inom området telefoni har

har bland annat utbildningar och inspiration för köks-

präglats av övergången från fast telefoni till Mobile

personal med syfte att laga mer mat från grunden utan

Extension (MEX). Då kommunens telefoniavtal går

ökade kostnader varit ett tema.

ut under våren 2011, har också mycket tid lagts på

Kostenheten har också arbetat med ett projekt under

30

burit att en miljöplan för kostenheten har tagits fram

arbetet med avropsförfrågan tillsammans med övriga

2010 där syftet är att öka andelen inköp av ekologiska

kommuner i Blekinge. Det nya telefoniavtalet blev klart

livsmedel i verksamhet. Resultatet av projektet har inne-

lagom till jul och bygger på en helt mobil växellösning.

Ko m m unsty relsen/ Serviceförvaltningen	

Under våren 2010 flyttade personalen i tele-
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perspektiv på välbefinnande och återgång i arbetslivet.

fonväxeln till nyrenoverade lokaler i kommunhuset

Insatserna har ungefär fördelat sig 60 % förebygg-

Ruthensparre. Det innebär att kundserviceverksamheten

ande, 30 % rehabilitering och 10 % lagstadgat.

nu är samlad. Personal från kundservice har under året

Hälsofrämjande insatser i form av hälsoverktyg

varit inblandad i och ansvarig för en rad nya arbets-

och hälsoprofilbedömningar har genomförts för

uppgifter såsom administration av IT-samordning för

422 personer. När resultatet har kunnat sammanställas

kommunlednings- samt serviceförvaltningen, uppdrag

för hela gruppen (kräver att minst 12 personer ingår)

som jämställdhetsombud och därtill upprättande av

har det redovisats tillbaka till beställaren.

Serviceförvaltningens Jämställdhetsplan.
I samband med att Kulturskolan lämnat sina externt

Behovet av arbetspsykologiska tester i kommunen
är på ungefär samma nivå som under 2009. Numera

förhyrda lokaler har Psilander Grafiska samt Post och

utförs testerna på Kommunhälsan vilket ger en rejäl

Transport och Thörnströmska gymnasiet bytt lokaler

besparing för de förvaltningar som tidigare köpte in

med varandra. Detta har gjort att samtliga verksamhe-

detta externt.

ter uppnått lokalmässiga fördelar.

Förekomsten av tbc och hepatit hos kommunens

Diversifierade aktiviteter i syfte att minska sårbarhe-

brukare har ökat. Så har också behovet av vaccinering

ten och möjliggöra en ökad samverkan inom respektive

mot dessa sjukdomar. Personer födda efter 1975 är ej

enhets ansvarsområde samt att kunna erbjuda samtliga

regelmässig vaccinerade mot tbc.

förvaltningar en likvärdig service har under året

Karlskrona KompetensCenter (KKC) har under året

präglat samtliga enheter inom ekonomi- och personal-

erbjudit verksamhet genom kursutbud, uppdragsverk-

administrationen.

samhet och förvaltningsinterna arrangemang. Mötes-

Både ekonomistyrnings- redovisnings- samt system-

platsen för kompetens- och verksamhetsutveckling har

och utvecklingsenheten har under stora delar av året

besökts av 13 380 personer som deltagit vid något av

fortsatt arbetet med att förfina uppföljningsinstrumenten

ovanstående arrangemang. Av dessa 13 380 har ca

samt övriga processer kring det faktum att kommunen

4 614 personer deltagit i utbildningsinsatser anordnade

från och med den 1 januari 2010 har en enda kom-

av KKC.

mungemensam balansräkning.
Vid midsommartid 2010 övergick ansvaret för han-

En grundutbildning för nyanställda chefer, Ledarprogram steg 1, har startats och pågår för 24 deltagare.

teringen av kommunens leverantörsfakturor till Logica

Ledarprogrammet, steg 2, för ca 220 chefer pågår

i Malmö. Sammantaget kom förändringarna gällande

likaså och föreläsningar inom detta program som

övergång till en balansenhet samt externt köp av tjänst

genomförts under 2010 är: Ledarskapets dilemman

för hantering av leverantörsfakturor att innebära en

och utsatthet, Mångfald och Samtalets möjligeter.

personaleffektivisering motsvarande fem tjänster.
Under 2010 har personalenhetens tid bland annat

Enligt en granskning av inköp inom Karlskrona kommun som nyligen gjorts av Ernst & Young visar att det

lagts på föreberedelser inför det nya intranätet där

finns goda möjligheter för verksamhetsansvariga att få

personalhandboken har en viktig funktion. Arbets-

information om och kännedom om kommunens ram-

värderingen och löneöversynen har tagit mycket av

avtal. Genom avtalsdatabasen tillhandahålls ett ända-

personalenhetens resurser i anspråk. Förutom dessa

målsenligt verktyg som bedöms underlätta hanteringen

mer övergripande uppdrag har det löpande personal-

i samband med inköp.

arbetet på förvaltningarna varit intensivt.
För löneenhetens del har införande av moduler för

Upphandlingsenheten har under året bland annat
närvarat vid miniseminarium på Näringslivsdagen

schemahantering och självservice till flera av förvalt-

samt hållit löpande information och utbildningsinsatser

ningarna, varit en stor del av verksamheten under året.

till förvaltningarna rörande aktuella avtal i avtalsdata-

Kommunhälsan är kommunens företagshälsovård med

basen på intranätet. Information som visar aktuella av-

uppgift att arbeta med förebyggande insatser för att få

tal uppdateras fortlöpande och återfinns på Karlskrona

kvalité och hälsa i arbetsmiljön och förebygga ohälsa.

kommuns hemsida. Hemsidan är även uppdaterad

Kommunhälsan ansvarar för lagstadgade och medicin-

med information om Lagen om offentlig upphandling

ska kontroller, och arbetar med rehabilitering med

och upphandlingsenhetens arbete kring detta.
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Ekonomiskt utfall

Fordonen har följt verksamheter som flyttat från
Kommunledningsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen

Serviceförvaltningens verksamhet uppvisar ingen

samt Kulturförvaltningen. Totalt har förvaltningen mins-

avvikelse mot budget.

kat sitt fordonsbestånd med tre stycken fordon sedan

God ekonomisk hushållning

första verksamheten gick över 2008.
Inom ram för Serviceförvaltningen administreras

Kommunfullmäktige har beslutat att Karlskrona

även avtalsskrivning, fakturering med mera för kom-

Kommun ska ansluta sig till Riksdagens målsättning

munens omkring 300 leasingfordon samt utlåning och

att 25 % av livsmedelskostnaderna ska bestå av

internfakturering kring den bilpool som är lokaliserad

ekologiska livsmedel.

till Ruthensparre. I det förstnämnda fallet sköts detta

Under perioden januari – december har Karlskrona

av Leasingbilshanteringen och fordonen leasas av
Karlskrona kommuns förvaltningar, kommunala bolag

Kommun handlat livsmedel för ca 51,4 mnkr, varav
kostenheten står för ca 41,1 mnkr. Ekologiska livs-

samt Kommunförbundet Räddningstjänsten. I det senare

medel uppgår till ca 2,9 mnkr. Det medför att kost-

fallet sköts hanteringen av Kundservice åt Tekniska

enheten har handlat ekologiska livsmedel motsvarande

förvaltningen som ansvarar för bilpoolen.

ca 7 %, vilket kan jämföras med ca 2,4 % för 2009.

Framtid

Miljö

Inför år 2011 kommer serviceförvaltningen att fortsätta

Serviceförvaltningen leasar sex fordon. Av dessa

effektiviseringen av förvaltningens verksamheter

tillhör fyra av dem kategorin etanolfordon och nyttjas

samtidigt som kvaliteten i tjänsteproduktionen förväntas

av IT-enheten. Återstående två fordon är dieseldrivna

bibehållas. Under år 2011 har förvaltningen ett bespa-

transportfordon och nyttjas inom ramen för Post och

ringskrav om 5,3 Mnkr, vilket balanserats i intern-

Transports verksamhet. Behovet av fordon löses utöver

budgetförslaget som beslutades av kommunstyrelsen

detta via bilpool på Ruthensparre samt genom samver-

i januari 2011. Totalt för åren 2009–2011 kommer

kan med Äldreförvaltningen.

förvaltningen att ha effektiviserat sin verksamhet med
motsvarande 14,5 Mnkr, vilket utgör 5,6 % av service-

Kommunstyrelsen

Under slutet av 2010 tog kommunstyrelsen beslut om

Resultaträkning
(mnkr)
		

2010

2009

Intäkter		
Kostnader		
Nettokostnad		

189,3
-265,1
-75,8

136,8
-213,9
-77,1

Kommunbidrag		
Årets resultat		

75,8
0

77
-0,1

Investeringsutfall		

3,4

2,0

Antal anställda		
Antal årsarbetare		

351
321

349
320

serviceförvaltningens måldokument, vilket serviceförvaltningens ledningsgrupp arbetat fram under året. Då
både vision, mål och de övergripande strategier som
ska leda till måluppfyllelse löper som en röd tråd från
fullmäktiges uppdrag ner till enskild aktivitet blir detta
dokument vägledande för hur varje enhet ska jobba
under de närmaste åren.
Avtalen för kommunens ekonomi- och personalsystem går ut 2012-12-31 och enligt lagen om offentlig
upphandling (LOU) måste dessa bägge stora kommun-

Verksamhetsmått

gemensamma system upphandlas på nytt. För att få

Kostenheten

tid till eventuell implementering av helt nya system bör

Ekonomiperspektiv
Barn i förskola: portioner/årsarb		
Elever i skola: portioner/årsarb		
Gäster i äldreomsorgen:
dygnsportioner/årsarb		

103
96
20

Medborgarperspektiv
Extern försäljning till gäster
i skola: luncher/år		 26 733
Extern försäljning till gäster
i äldreomsorgen: luncher/år		 45 644
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förvaltningens totala kostnader för 2011.

upphandlingsförfarandet vara klart under 2011. Hela
år 2012 kommer därmed att behövas för att införa de
nya systemen.
Den implementering av kostdatasystem som påbörjats under året kommer på sikt att införas på samtliga
kök inom kostenheten. Införandeprocessen beräknas
pågå under 2011 och 2012.
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Ansvarsområde
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverk-

Verksam hetsB E RÄT T ELS Er

Barn- och ungdomsnämnden

samheten 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. 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). Barn- och
ungdomsnämnden är enligt Hälso- och sjukvårdslagen
vårdgivare för den skolhälsovård som är organiserad i
kommunens skolor.
Nämnden har vidare ansvar för beslut om godkännande för och tillsyn av fristående förskolor och
fritidshem samt beviljande av bidrag till dessa. Även
yttranden till Skolverket angående tillstånd för fristående förskoleklasser/skolor och beviljande av bidrag till
dessa samt rätten till insyn i dessa skolors verksamhet
ligger inom nämndens tilldelade ansvarsområde.

Årets händelser
Förskola
Karlskrona kommun har en väl utbyggd förskoleverksamhet med full behovstäckning för barn i åldrarna

Fortfarande saknas dock tillräckligt med förskoleplatser i vissa områden. Till exempel i Nättrabyområdet
pågår nu byggandet av en ny förskola som öppnas i
september 2011.
Även andra områden som t ex Trossö skolområde
börjar få brist på platser vilket nu möts med provisoriska lösningar. På landsbygden ser förvaltningen en
minskad efterfrågan på platser. Konsekvenser blir små
förskolenheter som har svårt att klara krav på kvalité
och öppethållande utifrån de ekonomiska förutsättningar som ges.
Användandet av webbtjänsten för anmälan till

1–5 år. I läroplanen för förskolan (Lpfö98) fastställs att

förskola och skolbarnsomsorg har fortsatt att öka.

förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande

Alla som anmäler sig får idag med ett lösenord för att

och ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksam-

kunna använda webben. Detta har inneburit att änd-

het där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

ring av t ex inkomst och schema via webben kraftig

Med utgångspunkt i detta pågår ett ständigt utveck-

har ökat. Detta innebär att vi inte behövt utöka antalet

lingsarbete i kommunens förskolor. De olika förskolorna

barnomsorgsassistenter trots ökad verksamhet.

utvecklar också sina olika inriktningar och profiler t ex
natur, språk och teknik.
Under 2010 har behovet av förskoleplatser i Karls-

Grundskola
Skolans uppdrag är att skapa förutsättningar för

krona Kommun varit något lägre än förväntat. Antalet

att den enskilda eleven ska utvecklas så långt som

ökade med ca 15 barn. Snittiden har ökat med drygt

möjligt i riktning mot målen i läroplanen (Lpo 94) och

10 min per barn. Antalet ”15-timmars barn” ligger

kursplanerna. För att detta ska vara möjligt behöver

dock kvar på samma nivå som under 2009.

varje lärare anpassa undervisningen utifrån varje elevs

Hösten 2010 öppnades två nya förskolor. Ådalens

behov och utvärdera effekterna av den undervisningen.

förskola i Jämjö öppnades med fyra avdelningar. Även

Elevantalet i kommunen har ökat under året och ska

på Verkö har två nya förskoleavdelningar öppnats. Till

enligt kommunprognos fortsätta att öka fram till 2019.

viss del är det nya avdelningar och till viss del flytt av

Samtidigt både ökar och minskar antalet barn i våra

verksamhet från andra lokaler.

skolor utifrån den rörlighet som skapas av nybyggnationer och det individuella skolvalet. Sammantaget
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ställer detta höga krav på flexibilitet i och tillgång till

konkret utvecklingsarbete stimuleras med fokus på

skollokaler.

kunskapsmål, innehåll, bedömning och betygsättning.

Lärare, elever och vårdnadshavare har tillgång till

Avsikten är att skapa en närmare koppling mellan den

Schoolsoft. Ett system där vårdnadshavare kan följa

pedagogiska praktiken i kommunen och nationella mål

det egna barnets kunskapsutveckling (varje elevs indi-

och intentioner – att knyta samman ny kunskap och

viduella utvecklingsplan, IUP), aktuella pedagogiska

nya direktiv till en samlad utveckling av verksamheten.

planeringar i samtliga ämnen och närvaro.

Fritidshem
Enligt Lpo 94 skall fritidshemmet bidra till att målen

Den ”bank” för specialpedagogiska läromedel, kompensatoriska hjälpmedel och stimulans för metodutveckling som kallas ”Idékällarn” har använts flitigt. Här kan
man låna specialpedagogiskt material, NTA-material

uppnås. Det finns allmänna råd för fritidshem som har

samt för den skapande verksamheten fritt hämta åter-

en tydlig anknytning till Lpo 94, tyngdpunkten är formu-

vinningsmaterial. Inom området tal- och språk sker de

lerad i skollagen. Skolbarnsomsorgens uppgift är att

flesta lånen men matematikmaterialen lånas allt mer.

komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull
fritid och stöd i utvecklingen.
Under 2010 har en satsning för att stärka kvalitén

Skoldatatek är en verksamhet där specialpedagogik
tillsammans med IT sätts i centrum. Syftet är bl a att
ge skolpersonal fördjupad kompetens i hur man med

på verksamheten i kommunens samtliga fritidshem

hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande

genomförts. I planeringen och genomförandet har

lärandesituationer för elever. Huvudmålet är att elever

både barn och personal varit involverade.

med läs- och skrivsvårigheter eller andra inlärningssvå-

I maj månad firades traditionsenligt fritidshemmens
dag i Wämöparken med en mängd olika aktiviteter.

Särskola

righeter ska nå högre måluppfyllelse i skolarbetet.
En gemensam satsning har gjorts 2010 som avser
att stödja utvecklingen av skolbiblioteken. Avsikten
har varit att förtydliga integration mellan bibliotek

Ansvaret för särskolan innebär efter ett beslut i Kom-

och undervisning. Vårt mål är att få skolbibliotek som

munfullmäktige att eleverna tillhör den förvaltning där

stödjer lärare och elever med informationsanalys och

deras jämnåriga kamrater finns. Under 2010 hade

aktivt källval. Att sovra och värdera information utgör

Barn och ungdomsförvaltningen 86 elever i särskolan.

en allt viktigare komponent i lärandet. I detta samman-

För att organisationens olika delar ska ges stöd och

hang framstår skolbibliotekets pedagogiska roll som

möjligheter till att skapa utbildningsmiljöer som passar

en förutsättning för elevernas mångsidiga språk- och

för olika elevers behov inrättades en samordnare för

kunskapsutveckling.

särskolefrågor i augusti.
Vi kommer att under åren framöver behöva utveckla

En grupp ”läs- och skrivutvecklare” finns som stöd
på några skolor. De delar med sig av sin erfarenhet

verksamheten med ett inkluderande förhållningssätt.

inom läs – och skrivområdet till övriga kolleger och

Det som saknas idag är en möjlighet för särskolans

erbjuder bra material som stimulerar läs- och skriv-

äldsta elever att få gå på en 6–9 skola vilket är en brist.

utveckling, framförallt i skolår 1–3. Flera lärargrupper
har haft cirkelträffar kring fördjupningsmaterialet

Förbättrings- och
utvecklingsarbete
K2 är en långsiktig satsning för kunskap och kvalitet.
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”God läsutveckling”. Nätverk, som träffas regelbundet
för idéutbyten arbetar med Skolverkets diagnosmaterial
”Nya språket lyfter”.
Många förskolor/skolor arbetar aktivt och strate-

Syftet med arbetet, som är en pågående process, är att

giskt med matematik för både yngre och äldre barn/

ha känd arbetsmetod i det systematiska kvalitetsarbetet

elever. Det finns matematiknätverk i flera områden,

i betygs- och bedömningsfrågor, i Karlskrona kommuns

som träffas regelbundet för att tillsammans utveckla

grundskolor. K2 har som syfte att stödja kommunens

arbetet med matematiken på förskolorna/skolorna.

utvecklingsarbete med kunskaps- och bedömningsfrå-

Förvaltningen har fortsatt utvecklingen av ”Matteskat-

gor i grundskolan, samt att bidra till att stötta olika

ten”, ett laborativt och elevaktivt material bestående av

ämnesgrupper, där kollegiala samtal, reflektion och

6 olika lådor med innehåll som utgår från fasetterna i
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Skolverkets diagnosmaterial Diamant. Det innebär att

man förutsättningar för en ökad hälsa genom rörelse

vi på ett konkret och laborativt sätt kan arbeta med

och medvetenhet om livsstilens betydelse.

målen i kursplanen. Skolorna har minst en uppsättning

Samtliga skolor har tillgång till lokal elevhälsoperso-

av dessa 6 lådor. Lådorna erbjuder större variation

nal som arbetar i team för att stödja barn och elever.

i undervisningen och gett ett lyft för matematiken på

Rektor har det yttersta ansvaret för arbetet med barn/

flera skolor både för elever och lärare. För att få en

elever i behov av särskilt stöd. Förskolorna har egna

bättre översikt av det material skolorna nu fått har

specialpedagoger eller resurspedagoger knutna till

många inrättat ”matematikverkstäder”.

verksamheten. I förvaltningen finns även ett centralt

Arbetet med NTA har väckt intresse hos eleverna och
skapat nyfikenhet på nya sätt att lära.
Genom att använda olika sorters pedagogik har vi

stödteam med psykologer, logopeder och specialpedagogisk kompetens.
Elevhälsans personal är en viktig del i skolans arbete

fått nöjdare elever. Undervisningen genom NTA sker

med elever som av olika skäl har stora svårigheter i

utifrån olika teman, där eleverna använder ett undersö-

sin skolgång. Teamarbetet mellan elevhälsans perso-

kande och experimenterande arbetssätt. De minns och

nal och den pedagogiska personalen ska ge både

har förståelse för vad de gjort och lär sig därigenom

förebyggande insatser och det stöd som varje barn/

mer. Ett nytt NTA-tema för skolan har tillkommit. Det är

elev behöver för sin skolgång. Barn med olika funk-

matematiktemat Mönster och algebra. En satsning på

tionshinder inkluderas i möjligaste mån i den ordinarie

NTA-teman i förskolan har också gjorts. Två peda-

skolverksamheten.

goger har gått temautbildning och en av dem har
utbildats för att utbilda andra pedagoger i förskolan i
temat Vatten. Det finns totalt 70 temaenheter fördelade
på 16 teman samt två teman för förskolan.
Fördjupade pedagogiska arbetssätt med fler och
olika perspektiv, t.ex. arbete med konstnärlig gestaltning, är en del av vårt uppdrag enligt läroplanerna.
Här har vi upptäckt nya vägar till förbättrad måluppfyllelse, då detta arbetssätt, förutom en förbättrad kunskapsutveckling, också gör att elevinflytandet stärks. En
ökad måluppfyllelse ses inte bara i form av bra resultat
på skriftliga prov. Det är så mycket mer. Att i förskolan

Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2010
uppgick till 944,6 mnkr efter att kommunfullmäktige i
juni tillfört ytterligare 5,1 mnkr.
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per
2010-12-31 uppgick till 936,9 mnkr, att jämföra med
budget 944,6 mnkr, en avvikelse med + 7,7 mnkr.

God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har som mål för god ekonomisk

och skolan integrera konstformer som dans, musik och

hushållning för barn- och ungdomsnämndens antagit

drama har stor effekt på barns lärande. Till exempel

målen:

ger den barn större självförtroende och det i sin tur har
effekt på inlärningen.
Arbetet med att ge våra barn och ungdomar en god
fysisk och psykisk hälsa är ett gemensamt ansvar för
den unge själv, för den unges föräldrar och för hela
samhället. Inom området Livsstil och hälsa pågår det
många olika projekt på våra skolor och fritidshem såsom en mångfald av aktiviteter som inbjuder till fysiska
aktiviteter för barn och ungdomar men också projekt
som bidra till att ge förutsättningar för att kunna göra
bra val som gynnar den egna hälsan.
Det hälsofrämjande arbete lägger betoningen i att
arbeta för en ökad hälsa, alltså fysiskt, psykiskt och
socialt välbefinnande. Utöver att förskolan och skolan
förmedlar kunskap, delaktighet och trygga miljöer ger

Alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats sig
tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum
Målet har nämnden uppnått under 2010.
Andel elever i årskurs 9, som är behöriga till fortsatta
studier på gymnasiet skall öka och uppgå till minst
genomsnittet i gruppen större städer. För 2010 är
målet 94 %. Långsiktiga målet skall vara 100 %
Läsåret 2008/2009 var resultatet 91,5% och läsåret
2009/2010 har resultatet ökat till 92,4%. Jämförelse
med större städer, så är deras resultat 2008/2009
81,1% och 87,7% 2009/2010.
Karlskrona kommun har således ökat mer än större
städer, samt ligger på en markant högre nivå jämförelsevis. Nämnden anser därmed att målet är uppnått.
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Miljö
För Barn- och ungdomsnämndens verksamheter finns
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.
Flera förskolor och skolor är anslutna till Grön Flagg.
Det signalerar att miljömedvetenhet och friskvård är en
naturlig del av arbetet.
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.
Hälsodiplomerade skolor finns bla i Lyckebyområdet.
Det finns ett tydligt samband mellan hälsa, välbefinnande och lärande. God hälsa innebär att må bra såväl
fysiskt, psykiskt som socialt.
Det är av stor vikt att utemiljön i samtliga verksamheter kan stimulera barnen/eleverna i deras utveckling.
Naturen ger impulser till lärande både i svenska,
matematik, naturlära, gemenskap, tolerans och kamratanda. Det ger också de yngre barnen stimulans att
utvecklas motoriskt.

Framtiden
Vid halvårsskiftet 2011 införs en stor mängd nyheter

råden ökar behovet av nya förskole- och skollokaler.
I en mål- och resultatstyrd organisation är det
systematiska kvalitetsarbetet i fokus. Skolutveckling och
kvalitetsarbete går därmed hand i hand. Grundbultar i
arbetet är att ha god kunskap om uppdraget, veta var
varje elev befinner sig i förhållande till målen, analysera pedagogiska och sociala resultat, vidta utvärderingsbara åtgärder och göra erforderliga förändringar
i undervisningen som bidrar till ökad måluppfyllelse
för varje elev. För att uppnå hög måluppfyllelse är det
viktigt att utbildningsaktiviteterna är det centrala, såväl
för skolledning som för pedagogerna. Och att förskolor
och skolor ska kunna erbjuda en pedagogisk variation.
För att det nyligen påbörjade projektet En till en, ska
hålla tempo i utrullningen kommer investeringar i både
utbildning och datorer att vara helt nödvändigt. Det
som i forskningen har visat sig vara mest effektfullt för
måluppfyllelse är lärarens utveckling av undervisningen. Här pågår ett arbete inom förvaltningen som syftar
till att teckna lokala avtal för verksamhetsutveckling och
ökad måluppfyllelse med stöd av läraravtalet 2010.
Det finns målområden som under en tidsperiod
kan behöva utvecklas mer utifrån att det till exempel
finns stora brister eller tendenser som visar på stora
utvecklingsbehov. Skolinspektionen kommer i februari
att lämna över sin slutrapport med bedömningar av de
områden som tillsynen har uppmärksammat. Beslutet
ska kunna användas som utgångspunkt för att förbättra
kvaliteten i verksamheten.
Några förbättringsområden som vi kommer att

inom utbildningsområdet. Vi får en ny skollag som

prioritera 2011:

syftar till en enhetlig struktur med gemensam reglering

• F ör att klara målet om förskoleplatser har verksam-

för de flesta skolformer. Härutöver införs ny läroplan/

heterna i vissa områden periodvis belastats hårt

kursplaner, ny betygsskala mm. Förskolan blir en egen

speciellt under våren då antalet förskolebarn är som

skolform med en förnyad läroplan med en stark och

störst. Denna hårda belastning kan inte fortsätta på

tydlig signal om att förskolan är det första steget i

sikt utan en fortsatt utbyggnad av förskolor behövs

utbildningssystemet.
Nya bestämmelser om kvalitetsarbete införs, som
innebär ett ökat ansvar för huvudmannen.
Antalet barn och elever i kommunen ökar de närmaste åren, fram till 2014 beräknas ökningen enligt kom-

på några platser i kommunen.
• S
 om tidigare beskrivits så har alla blivit erbjudna
en plats inom 4 månader, men inte alltid på den
förskola eller i det område man önskat.
• O
 mvärlden påverkar tydligt och snabbt behovet

munprognos (uppdaterad april 2010) till 571 barn.

av förskoleplatser varför den idag positiva utveck-

Variationen mellan årskullar och barn och elevers val

lingen av konjunkturen redan känns. De prognoser

av förskola eller skola ställer krav på både tillgången

som görs för förskolans kan därför snabbt behövas

av och flexibilitet i våra förskole- och skollokaler. Nya
bostadsområden och tillväxten av bostäder i olika om-

ändras.
• D
 et saknas idag en möjlighet för särskolans äldsta
elever att få gå på en 6–9 skola vilket är en brist.
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• Betygssättningen måste granskas gentemot natio-

Verksam hetsB E RÄTT ELS Er

Till detta följer att kommunen kan behöva göra kom-

nella prov och andra jämförelser så att inga risker

pletteringar av lärarkompetensen. Kursplanernas cen-

finns att ungdomar som skulle kunna klara sig på

trala innehåll i flera ämnen, gör att skolan kan behöva

nationella program och har tillräckliga kunskaper

se över resurser och material, och även sin lärarstab.

för betygen godkänd istället tappar i motivation.
• Gruppen av elever som inte når läroplanens/

Verksamheten inom Barn- och ungdomsförvaltningen
står alltså inför stora utmaningar som tillsammans ska

kursplanernas eller de egna målen är långtifrån

skapa goda förutsättningar för fortsatt goda resultat

enhetlig. Därför måste också metodutveckling och

och god utveckling.

metodanpassning vara en viktig del i arbetet.
• Att övergångarna mellan förskola–skola, f–5 till 6–9
och 6–9 till gymnasiet effektiviseras på ett sätt så att
elevernas lärande blir optimalt
Vi har en ansträngd verksamhet som 2011 får en allt
mer tydlig lagstiftning där rättssäkerheten för barn,
elever och vårdnadshavare blir starkare. Exempelvis
kommer rätten till individuella insatser att bli prövningsbara och inte ta hänsyn till resursernas begränsningar.
Den nya Skollagen ställer också krav på att huvudmannen anpassar organisationen och resurser till
ökade krav för gymnasiebehörighet, som innebär att
bredda stödet för undervisning i flera ämnen och att
ansvar och resurser för studievägledning tydliggörs.

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

2010

2009

2008

114,4
-1051,3
-936,9

115,3
-1051,9
-936,6

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

944,6
7,7

939,5
2,9

908,5
1,7

5,4

7

8,5

1747
1655

1810
1706

1 961
1 837

2010

2009

2008

Verksamhetsmått
			
Antal inskrivna förskolebarn*
3 456
3 442
– varav antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg
160
234
– varav antal barn i förskola fristående regi
474
474
Andelen barn i förskola fristående regi, %
14
14

3 254
276
460
14

Antal producerade platser förskolan
– varav antal producerade platser i fristående regi

3 598
518

3 518
530

3 420
529

Antal producerade platser pedagogisk omsorg
– varav antal producerade platser i fristående regi

188
20

242
9

282
0

2857
554

2 733
509

2 640
455

5,4
12
5
99

5,3
11
5
95

755
110

739
114

659
98

Antal elever i grundskolan 1–9
– varav antal elever i friskolor 1–9
Andel elever i friskola F–9 %

6 125
1 237
20

5 992
1 123
18

6 073
1 049
17

Antal elever i särskola
Antal elever med skolskjuts

71
1 925

83
1 925

156
1 925

Antal inskrivna barn i skolbarnomsorg
– varav antal inskrivna barn i skolbarnomsorg fristående regi

Antal barn i förskolan/anställd heltid (kommunala)
5,4
Avgiftstäckningsgraden		
Antal öppna förskolor
4
Antal barn i förskola, kvällar/nätter/helger
98
Antal elever i förskoleklass
– varav antal elever i förskoleklass, friskola

* exkl ca 80 anslagsfinansierade förskolebarn
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Utbildningsnämnden

Karlskrona kommer att ha sexton nationella program,
två spetsutbildningar, en nationell specialutbildning,
introduktionsprogram och lärlingsprogram. Inom ramen
för de nationella programmen erbjuds drygt trettiotal
nationella inriktningar.
Den nuvarande gymnasieverksamheten består av
tretton nationella program, individuellt program och
specialutformat program. Under våren 2010 fattade
utbildningsnämnden beslut att avveckla energiprogrammet och IB (International Baccaleureate) på grund av
för få sökande.
Med början från 2010 kommer elevantalet att
sjunka under några år för att sen åter öka. Detta ställer
krav på en hög flexibilitet och anpassning av verksamheten. Konkurrensen från andra huvudmän ökar och
under året valde fler elever än tidigare att studera hos
annan huvudman. Därför blir det än viktigare att nå ut
till eleverna vad den kommunala skolan kan erbjuda.
Samverkansavtal inom samverkansområdet fördjupas
för att öka samordning och samplanering av det
gemensamma utbudet.
Under höstterminen 2010 har skolinspektionen utfört
tillsyn av samtliga skolor i kommunen. Resultatet presenterades i början av februari 2011. De brister som
framkom ska åtgärdas inom tre månader.
Skolinspektionen anser att det finns brister i kvalitetsarbetet, i alla verksamheter och på kommunnivå.
Arbetet behöver utvecklas så att orsakerna till de
resultat som uppnås analyseras och då särskilt söka
faktorer inom verksamheternas förutsättningar, metoder

Ansvarsområde

och arbetssätt.
Skolinspektionen konstaterar genom förvaltningens

Utbildningsnämnden svarade 2010 för utbildning i

kvalitetsredovisning att Karlskrona kommun inte når

gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxen-

upp till målet att ge alla elever det särskilda stöd som

utbildning, uppdragsutbildning, särvux och sfi (svensk-

de har rätt till. Vid intervju med utbildningsnämndens

undervisning för invandrare). Nämnden har ansvar

presidium uppges att nedskärningar i budgeten fått

för länets AV-central.

konsekvenser för stödet och att en kraftfull fokusering
på att hålla budget inneburit att det pedagogiska

Årets händelser
Under året har verksamheternas fokus framförallt
legat på den nya gymnasiereformen som skall träda
i kraft hösten 2011 och ny skollag som träder i kraft
den 1 juli 2011. Reformen ger en helt ny gymnasieverksamhet, uppdelad i högskoleförberedande och
yrkesförberedande utbildningar med bl a nya behörighetsregler. Den kommunala gymnasieverksamheten i
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kvalitetsarbetet avstannat. Skolinspektionens tillsyn
visar att det finns oklarheter kring ansvarsfördelningen
mellan gymnasieskolorna och speciallärarinstitutionen
vid Fischerströmska gymnasiet. Oklarheterna handlar
bland annat om kösystem och vilket ansvar gymnasierna har i förhållande till speciallärarinstitutionen för
att tillgodose olika behov av särskilt stöd.
Vid tillsynen framkom också att uppföljning och
utvärdering av särskolans och vuxenutbildningens resul-
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tat är mycket begränsad och behöver utvecklas i alla

Östersjöskolan har under året arbetat med att göra

delar. Vidare framkom att den uppsökande verksam-

skolorna till Hållbara skolor vilket innebär att utveckla

heten åsidosätts inom vuxenutbildningen på grund av

arbetet kring miljö. Östersjöskolan arbetar bland an-

brist av resurser till studie- och yrkesvägledare.

nat med att kravmärkta produkter ska användas och

Inom förvaltningen finns en övergripande kvalitetsgrupp med representanter från skolorna. Gruppen

optimera sophantering.
Under året har flera internationella projekt bedrivits

leds av förvaltningens kvalitetschef, som också ingår i

och finansierats via projektmedel inom förvaltningen.

kommunens kvalitetsnätverk. Skolorna har årligen tagit

Projekten vänder sig till olika länder både inom och

fram kvalitetsredovisningar för respektive skola som

utanför Europa. Syften med projekten är få elever och

har diskuterats i förvaltningens övergripande kvali-

personal inspirerade till internationell rörlighet och

tetsgrupp. Under ett nämndsmöte samtalade rektorer

utbyte av språk och kultur.

och kontaktpolitiker, från respektive skola, kring sina

Hösten 2009 flyttades verksamheten för särskole-

redovisningar, vilket uppskattades av alla involverade.

elever för vuxna och gymnasieungdom över till

Kravet på kvalitetsredovisningen kommer att tas bort

utbild-ningsnämndens anvarsområden. Kihlströmska

och ersättas av ett systematiskt kvalitetsarbete på varje

gymnasiet består av sex olika program och Arena-

skola samt förvaltning.

skolan som vänder sig till elever med autism. Särvux,

Kvalitets- och utvecklingsarbetet har under året
präglats av den nya gymnasiereformen, Gy-11 samt
den nya skollagen. Kvalitetsarbetet har i viss mån inte

är förlagd till Gullberna och finns inom vuxenutbildningens ansvarsområde.
Vuxenutbildning flyttade från Högskolans lokaler på

utvecklats vidare och det beror främst på tre orsaker.

Gräsvik 2008 till Verkö och i slutet av december 2010

Den första är arbetet med gymnasiereformen, vilket

fattade kommunfullmäktige beslut om flytt till centrala

dock är ett kvalitets- och utvecklingsarbete i sig, den

Trossö. Verksamhetens placering har medfört svårig-

andra är fokuseringen på att hålla budget och den

heter för samverkan och tillgänglighet för eleverna.

tredje att det skett byte av programrektor på tre av

Den gymnasiala vuxenutbildningen övergår alltmer till

skolorna hösten 2009. Dessa byten medförde att rek-

yrkesinriktade utbildningar. Genom nätverket Gräns-

torerna prioriterade andra arbetsområden, än arbetet

löst har verksamheten beviljats statliga medel för att

i skolornas kvalitetsgrupper, när de satte sig in i sina

finansiera yrkesvuxutbildningar. Nätverket Gränslöst

nya skolor.

startade 2009 tillsammans med Blekinge kommunerna,

Elever i behov av olika former av stödinsatser har
ökat under flera år och resurserna räcker inte till för
att leva upp till elevernas behov. Skolorna arbetar

Tingsryd och Bromölla. Syftet med nätverket är att samordna och utveckla gemensamma verksamheten.
Undervisning i sfi (undervisning svenska för invand-

med att finna olika lösningar för att fler elever ska få

rare) är en stor del av verksamheten inom vuxenut-

stöd. Fischerströmska gymnasiet har förstärkt verksam-

bildning. Undervisning till flyktingar finansieras via

heten Carpe Diem och utökat antalet platser till 12.

flyktingintroduktionen, medan utbildning till övriga

Törnströmska gymnasiet och af Chapman gymnasiet

invandrare (anhöriginvandrare, studerande vid BTH)

har under året startat ”Slussen”. Slussen är en drop-in

skall finansieras inom ram. Andelen övriga invandrare

verksamhet dit elever kan komma oanmälda och få

har dock ökat i förhållande till andel flyktingelever.

extra stöd i svenska, engelska och matematik.

Från den 1 september 2010 kan nyanlända invandra-

Utvecklingsgruppen som leds av förvaltningens

re som slutfört vissa kurser inom sfi bli beviljade bonus.

utvecklingschef har framförallt under året arbetat med

Bonus betalar skolverket ut till kommunerna som i sin

förberedelserna av den nya gymnasiereformen. Vidare

tur administrerar den till eleverna.

har gruppen tagit fram en handlingplan med utgångspunkt från resultaten i Lupp-undersökningen.
Kulturskolan flyttade vid årsskiftet 2009/2010 in
i kvarteret Psilander. Flytten har gått enligt plan och
verksamheten fungerar väl i sina nya lokaler.
Ehrensvärdska gymnasiet och af Chapmangymnsiet,

Ekonomiskt utfall
Utbildningsnämndens verk¬samhet (totalt) visar en
negativ avvikelse om -1,9 mkr i förhållande till
budget 2010.
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God ekonomisk hushållning

Framtiden

Kommunfullmäktige har som mål för god ekonomisk

Under 2011 kommer fokus att ligga på den nya gym-

hushållning för utbildningsnämnden antagit målen:

nasiereformen, skollagen och att åtgärda de brister

Andelen elever som får slutbetyg från gymnasieskolan
inom fyra år efter påbörjad utbildning är minst 85 %

som framkom i samband med skolinspektionens tillsyn.

Utfall: 79 % av eleverna erhöll slutbetyg inom fyra år.
Målet är inte uppfyllt och är en försämring från föregående bokslut med 3 %, då det var 82 %.
Gymnasieelevernas genomsnittliga poäng i slutbetyget
ska vara minst 14,5
Utfall: Genomsnittligt betygspoäng blev för 2010
14,3. Målet är inte uppfyllt och är en försämring från
2009 då genomsnittlig betygspoäng var 14,4.

Vuxenutbildningen kommer efter halvårsskiftet att flytta
till nya lokaler på centrala Trossö.
Den nya gymnasiereformen kommer att medföra
ökade kostnader vilket förvaltningen har informerat om
under 2010. Dock har finansdepartementet aviserat att
reformen ska minska kostnaderna, vilket SKL motsätter
sig. Nya läromedel, fler yrkesämnen är exempel på
fördyrade kostnader. I skrivande stund finns en osäkerhet kring om extra medel kommer att tillföras för den
nya gymnasiereformen.

Andel gymnasieelever (i åk 2) som upplever en god
kvalitet i skola och undervisningen ska vara minst 75 %

förändringar. Samma regler ska gälla för offentliga

I den 3KHV-enkät som genomförts under året har ett

och fristående skolor, om inget annat anges. Lagen är

antal frågeställningar ansets utgöra svar på målet.

tydligare och ger större rättssäkerheter för elever och

Utfallet av denna enkät blev för 2010 71 % vilket

vårdnadshavare. Beslut om till exempel skolskjuts, åt-

innebär att förvaltningen inte nådde upp till målet vilket

gärdsprogram kommer att kunna överklagas. Betygsys-

är en försämring från 2009 då utfallet var 75%.

temet kommer att ändras till en skala om A–F, där F är

Andelen kursdeltagare inom vuxenutbildningen som
slutfört sina kurser under läsåret ska var minst 80 %

icke godkänt. Betygsregleringen flyttas från förordning

Utfall: Skolverkets statistik visar att kalender året

skolformer där betyg sätts.

2009 slutförde 80 % av deltagarna sina kurser inom
gymnasial vuxenutbildning (3KHV – Kalmar 61 %,
Kristianstad 62 %, Halmstad 73 %, Växjö 45 %). Detta
innebär att målet är uppfyllt och en förbättring från
läsåret 08/09 ( 79 %). Resultatet för grundvuxutbildningarna är lägre, 64 % avslutade sina kurser(3KHV:
Kalmar 52 %, Halmstad 57 %, Växjö 69 %, Kristianstad 72 %). Resultatet är en klar förbättring i jämförelse

Den nya skollagen kommer att innebära flera

till lag och ska användas vid alla utbildningar i de
Rektorns ansvar och beslutanderätt kommer att
förtydligas. Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ska fatta de beslut och ha det ansvar som
framgår av lagar och andra bestämmelser. Alla beslut
om särskilt stöd samlas hos rektorn och rektorns ansvar
för betygssättningen förtydligas. I de fall där inget
annat anges får rektorn delegera beslutanderätten.
Kravet på kvalitetsredovisningen och lokala skolpla-

med läsåret 08/09 (44%).

ner kommer att tas bort och ersättas av ett systematiskt

Miljö

skolinspektionens tillsyn framkom brister i kvalitet- och

Inom förvaltningen pågår flera projekt för att värna

arbetet att förstärkas.

kvalitetsarbete på varje skola samt förvaltning. Vid
uppföljningsarbetet och under 2011 kommer detta

om vår miljö. Vårt arbete skall präglas av en Hållbar

Konkurrenskraften om eleverna hårdnar när elev-

utveckling, i enlighet med Karlskrona kommuns miljö-

volymen sjunker och friskolorna ökar i antal. Därmed

policy från mars 2000. Inom förvaltningen sker sorte-

blir det än viktigare att nå ut till eleverna om vad den

ring av kontorspapper, glas, tidningar etc.

kommunala skolan har att erbjuda.
Under 2011 kommer en upphandling ske av länets
Av-central. I dag har utbildningsnämnden ansvar för
denna men vem som vinner upphandlingen är i dagsläget osäkert.
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Utbildningsnämnden
Resultaträkning (mnkr)

2010

2009

2008

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

70,2
-311,1
-241,0

71,1
-300,3
-229,2

73,9
-291,2
-217,3

Verksamhetsanslag
Årets resultat

239,1
-1,9

215,8
-13,4

218,3
1,0

4,8

3,4

5,6

Investeringsutfall
Antal anställda
Antal årsarbetare

398
379

366
351

393
374

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
per invånare (kr)

Verksam hetsB E RÄT T ELS Er

2010

2009

2008

Elever från Karlskrona kommun som studerar på gymnasieskolor hos
andra huvudmän (genomsnitt vår/höst):		
Kommuner och landsting
Fristående skolor
Totalt (medeltal vt/ht)

153
435
588

151
380
531

142
314
456

Studieresultat; Elever vid Karlskrona kommuns gymnasieskolor
Genomsnittlig betygspoäng

14,3

14,4

14,1

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

74%
79%

74%
82%

74%
81%

Vuxenutbildning (exkl SFI )

2 236
311

2 396
326

2 438
336

88
38
1
20

85
36
1
19

80
34
1
19

90

89

88

8,1

8,0

7,9

2 248

2 453

2 348

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

385 693
84,6%
15,4%

261 400 247 232
81,7%
84,0%
18,3%
16,0%

Antal lärare (heltidstjänster)
per 100 heltidsstuderande
4,4
3,6
			
Bruttokostnad
per verksamhetspoäng
39
57
–därav undervisning
15
21
–därav läroböcker
1
1
–därav lokaler inkl lokalvård
2
3
Nettokostnad per invånare (kr)

169

183

4,2
45
23
1
3
174
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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

och uppvisa en hög kvalité.
Organisationen och verksamheten ska få ut mesta
möjliga till en så låg kostnad som möjligt. Denna strategi ställer stora krav på flexibilitet och att vi ständigt
förmår förändra metoder och förändringsverktyg i takt
med att samhälle, individer och familjers livssituationer
förändras. Förmågan att i rätt tid göra rätt saker är
en avgörande faktor för att det sociala arbetet ska bli
framgångsrikt och att vi tillsammans med den hjälpsökande kan åstadkomma en varaktig förändring.
Våra olika verksamheter präglas av ett ständigt

Förvaltningen har under 2010 fortsatt den strategi som

sökande efter förbättringsidéer. Organisation och verk-

inleddes under början av 1990-talet. Organisationen

samheter förbättras och utvecklas för att bli allt bättre

är utformad för att kunna tillfredställa de behov som

på att svara upp mot de nya utmaningar som kommer

kommunmedborgarna visar upp, inom ramen för regle-

mot oss. Karlskrona kommun har under många år fram-

mente och gällande lagstiftning.

gångsrikt satsat på tidiga, förebyggande insatser. Vi är

Uppgiften – att vi ska vara till för medborgarna i
Karlskrona, måste alltid vara det som styr verksam-
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heten. Verksamheten ska vara effektiv, professionell

lättillgängliga och har en hög servicenivå. Vår strategi,
att med personalen som grund, förse hjälpsökande
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Alkohol och drogsektionen fortsätter att förfina och

hemmaplan har under 2010 tjänat kommunen väl.

utveckla verksamheten på hemmaplan. Under 2010

Det stora behovet av försörjningsstöd förklaras

har den röda tråden varit att förverkliga en jämställd

förutom av hög arbetslöshet av förändringar av regler

obruten vårdkedja med hjälp av medel som beviljats

i det sociala välfärdssystemet. Antal hushåll har på

från länsstyrelsen.

ett år ökat från 680 i snitt per månad till 753 hushåll

I mars 2010 startades ett akut stödboende upp,

i snitt per månad. Grupper som är särskilt utsatta för

Rosenbom, med 20 platser. Sedan starten har 42

att hamna i behov av långvarigt försörjningsstöd är

personer bott på Rosenbom fördelat på 33 män och

ungdomar och personer med utländsk bakgrund som

9 kvinnor, 3 391 dygn. I september stod kommunens

saknar utbildning/arbetslivserfarenhet och som står

nya samsjuklighetsboende på Ringö klart för inflyttning.

långt ifrån arbetsmarknaden.

Detta drivs gemensamt med handikappförvaltningen

Erfarenhet från tidigare lågkonjunkturer visar att

med 8 platser. Länets gemensamma beroendeenhet

många hushåll riskerar satt fastna i försörjningsbehov

startade upp i provisoriska lokaler 1 juni. I samband

även efter det att konjunkturen vänder. Det var därför

med detta har länets kommuner i samarbete med

mycket viktigt och glädjande att socialnämnden inför

Landstinget inlett implementeringen av Socialstyrelsens

2010 tog beslut om att tillföra 4 tillfälliga tjänster med

nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

syfte att åstadkomma offensiva åtgärder. Allt i syfte att

Karlskrona kommun företräder länets kommuner.

hjälpa biståndssökande till en egen försörjning. Det

Förvaltningen räknar med att detta ytterligare kom-

var även nödvändigt för att förbättra arbetsmiljön för

mer att medföra minskade externa kostnader eftersom

personalen. Socialnämnden beslutade inför 2011 om

boenden och insatser på hemmaplan äntligen kommer

en fortsatt resursförstärkning, inom budgetram, med

att möta de flesta behov inom målgruppen.

4 socialsekreterare/arbetsledare eftersom situationen
förväntas likartad under 2011.
Ärendemängden inom Familj och ungdomssektionen

Under året har vi drivit en mängd olika projekt i
förvaltningen, där vi lyckats få extern finansiering i
stor utsträckning. Det har blivit allt viktigare att vi är

fortsätter att vara hög. Allt görs för att finna alternativa

alerta och håller oss väl framme när det gäller att söka

lösningar, vilket också lyckas i många ärenden. Trots

externa medel från Länsstyrelse, EU samt olika statliga

detta har vi inte lyckats fullt ut ,antal externt placerade

myndigheter.

barn och ungdomar ökade något från 6 020 vårddygn

Samverkan, extern och intern är mycket viktig för att

till 6 747 vårddygn (+2–3 årsplaceringar). Skälet till

få ut mesta möjliga av våra gemensamma resurser.

detta är att vi liksom föregående år har sett en allvarlig

Socialförvaltningen samverkar med alla aktörer som

ökning av ungdomar med ett omfattande narkotika-

kan medverka till att kommunens medborgare får ut

missbruk. Målsättningen inom socialförvaltningen är

bästa möjliga kvalité inom ramen för vårt ansvars-

klar – Med alla medel måste vi förmå dessa ungdomar

område. Förvaltningens olika sektioner fungerar som

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

kommunicerande kärl, där varje del är beroende av

att färdigställa en tillräckligt framgångsrik vårdkedja

de andra för att resultatet ska bli så framgångsrikt som

på hemmaplan för denna grupp med ungdomar. Trots

möjligt.

det negativa utfallet jämfört med budget återfinns Karls-

Samsyn, gemensam organisationskultur och gemen-

krona kommun bland de jämförbara kommuner som

samma strategier och mål är nödvändiga byggstenar

kan visa upp lägsta kostnader per kommuninvånare i

för att genomföra de mål som Socialnämnden ställt

landet.

upp.

I april 2010 invigdes de nya lokalerna för Råd- och
stödgruppen och Roslunden, denna satsning är viktig
för att ge personalen bättre möjligheter att arbeta
flexibelt. Det framgångsrika utvecklingsarbetet kan
fortsätta, med förväntan att detta leder till färre externa
placeringar.

Ekonomiskt utfall
Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse mot
budget med -5,4 mnkr, varav -4,9 mnkr avser individoch familjeomsorg.
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God ekonomisk hushållning

Framtiden

Kommunfullmäktige har som mål för god ekonomisk

Behovet av insatser för såväl ekonomiskt bistånd, barn,

hushållning för socialnämnden antagit målen:

ungdomar och familjer som vuxna missbrukare fortsätter

Mer än 95 % av de barn och ungdomar som får en insats av socialtjänsten i Karlskrona kommun ska erhålla
hjälp inom kommunens geografiska område.

att öka i vår kommun. Nämnden vidtar löpande åtgärder

Under 2010 fick 367 barn och unga en insats och

gångsrikt kunna möta de behov som kommer emot oss.

för att möta de ökande behoven och kommer att fortsätta förändra och utveckla verksamheten för att framEn viktig utmaning är att vända den negativa

92 % av insatserna var inom kommun. Målet ej uppnått.

utvecklingen när det gäller narkotikamissbrukande

Mer än 90 % av de vuxna personer med missbruksproblem som får en insats av socialtjänsten i Karlskrona kommun skall erhålla hjälp inom kommunens
geografiska område.

ungdomar.
I samband med den översyn som nu genomförs på
alkohol- och drogsektionen kommer vi särskilt att uppmärksamma och föreslå åtgärder för att åstadkomma

Under 2010 fick 358 vuxna med missbruksproblem
en insats och 92 % av insatserna var inom kommunen.
Målet uppnått.
Av Karlskronas invånare ska 97% vara oberoende av
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
Under 2010 var 96 % av invånarna oberoende av

en mer jämlik vård och behandling.
Alla aktörer måste också öka sina ansträngningar
för att bromsa den negativa utvecklingen när det gäller
behov av ekonomiskt bistånd. Särskilt allvarligt är att vi
under 2010 ser att allt fler barn under 18 år (825 st)
lever under ekonomiskt ogynnsamma förhållande

ekonomiskt bistånd. Målet ej uppnått.

(+42 % jämfört med år 2008).

Miljö
Socialförvaltningens verksamhet är av sådan karaktär
att påverkan på den fysiska miljön är mycket ringa.
Förvaltningen eftersträvar att vara sparsam med
förbrukningsmaterial, 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.

2010

Socialnämnden

44

Verksamhetsmått
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Resultaträkning (mnkr)

2010

2009

2008

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

29,6
-206,4
-176,8

24,5
-187,1
-162,6

19,8
-169,4
-149,6

Kommunbidrag
Årets resultat

171,4
-5,4

143,6
-19,0

134,9
-14,7

Investeringsutfall

0,3

0,2

0,1

Antal anställda
Antal årsarbetare

171
168

160
157

154
151

Genomsnittligt antal hushåll
per månad med ek bistånd
Totalt antal hushåll

2009

2008

753
1 481

		
680
1 342

540
1 096

Barn och Ungdom
22 963
23 461
25 721
Totalt antal vårddygn1)
				
Missbrukare vuxna
Totalt antal vårddygn2)

8 103

10 755

10 115

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

1)
2)
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HANDIKAPPNÄMNDEN

Ansvarsområde
Handikappförvaltningens uppdrag är att ge stöd, service och omvårdnad till personer som har någon form
av funktionsnedsättning – fysisk, psykisk eller utvecklingsmässig. Bistånd ges med beslut enligt Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen. Målet med
insatserna är att den enskilde ska kunna leva ett så gott
och normalt liv som möjligt. Stöd, service och omsorg
ska alltid planeras och genomföras med individens
behov och önskemål som utgångspunkt. Stöd kan ges
för att uppnå ett självständigt liv i egen bostad, men
när behovet finns erbjuds individuell hjälp i särskilda
boendeformer.
Handikappförvaltningen har också ett ansvar för att
funktionshindrade personer ges möjlighet att delta i
samhällslivet och erbjuds anpassade aktiviteter och ett
dagligt arbete.
Handikappnämnden har ett övergripande ansvar
att arbeta mot samhället och kommunen i övrigt för att
säkerställa ökad tillgänglighet och service för funktionshindrade personer.

Årets händelser
Åtgärder för en budget i balans
Mot bakgrund av de senaste årens stora volym- och

kostnadsökningar inom nämndens ansvarsområde
har förvaltningen lagt fokus på att både operativt och
strategiskt göra sitt yttersta för att ändå hålla budget
inom beslutade ramar.
Förvaltningen har valt att förhålla sig till den bedömning som SKL har gjort inom ramen för projektet
Handikappnycklar – att det kan vara möjligt att effektivisera och påverka en verksamhet och dess kostnader
även inom ramen för en rättighetslagstiftning, några
tänkbara utvecklingsområden som kan ha betydelse är:
• Personalens kompetens och bemötande
• Planering av verksamheten
• Organisering av verksamheten
KSS – står för funktionen kvalitetssäkringssamordnare
som är under införande tillsammans med multikompetenta team i de olika verksamheterna; det är en
noga övervägd satsning på höjning av kompetensen
hos personalen med siktet inställt på att ”göra på rätt
sätt kostar färre händer”; det är särskilt angeläget allt
eftersom komplexiteten ökar i uppdragen med nya
målgrupper
Resultatdialogen – är en modell som förvaltningen har
utvecklat för uppföljning av verksamhetens kostnader
med särskilt fokus på förändringar som inträffar under
året; den utgår från resursfördelningssystemet som
grundar sig på nivåbedömning/brukarnas individuella
behov; modellen i sig betyder inte att ökade kostnader
kan undvikas men den är ett viktigt verktyg för den
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interna kontrollen; händelser under året motiverar att
modellen utvecklas för att gå utöver den rent individuella nivåbedömningen och resurstilldelningen
Bemanningsrutiner – har under året varit ett fortsatt
angeläget område för åtgärder som ska säkerställa
optimering av förvaltningens samlade personalresurser;
särskilt den utökade resursenheten har varit satt under
lupp
Boendeplanering – är en central strategisk fråga sett
till förvaltningens förmåga att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet; LSS ställer tydliga grundkrav och
olika målgrupper (t o m individer) måste beaktas vid
planering/utformning av särskilt boende; boendeplanering är en ständigt fortgående åtgärd för att säkra/
minimera kostnadsutvecklingen
Lag om öppen psykiatrisk tvångsvård/rättspsykiatrisk
vård – förvaltningen har fortsatt med aktiva åtgärder
för att kunna verkställa insatser enligt den nya lagen
till lägre kostnad än vad som inledningsvis var möjligt
med hänsyn till ett nytt och komplext uppdrag
Biståndsuppföljning hemtjänst – mot bakgrund av den
nästan explosiva ökningen av kostnad för hemtjänstinsatser de senaste tre åren, har myndighetschefen

Handikappnämnden redovisar en negativ avvikelse
mot budget med 3,8 mnkr.
Investeringar i inventarier har under året uppgått
till 473 tkr (376 tkr).
Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde
har under året ökat mer än vad som den ursprungiga
budgeten förutsatte. Verksamheten präglas av en
stor osäkerhet i att kunna prognostisera kommande
volymförändring, då kostnaderna som är förknippade
med volymförändringen kan få så stor ekonomisk effekt
även om det är en låg volymförändring.

God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har som mål för god ekonomisk
hushållning för handikappnämnden antagit målet:
Samtliga 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)

ålagts att särskilt granska och för nämnden redovisa

I förvaltningens dagliga arbete gäller att beslut om

nya beslut med stort antal timmar; det minskar inte kost-

insatser ska verkställas i enlighet med upprättade

naden men får betraktas som intern kontroll av såväl

kvalitetskrav på ett kostnadseffektivt sätt inom utsatt tid.

biståndsprocessen som tjänsteköpet från ÄF, samt att

Det är det konkreta uttrycket för nämndens arbete med

nämnden får en tydligare insyn i skälen till den stadiga

att uppfylla det övergripande målet om god ekonomisk

volymökningen inom området

hushållning.

Samverkan NPF – förvaltningen har initierat ett

Per den 31/12 rapporteras att 10 insatser inte

utvecklingsarbete för samordnade insatser för barn och

har verkställts inom utsatt tid under året. 9 insatser

unga med behov av stöd från handikappförvaltning,

avser kontaktpersoner varav 7 är beslut enligt LSS och

socialtjänst och skola; syftet är att försöka minimera

följaktligen är då 2 beslut enligt SoL. Ett beslut avser

kostnader genom tidiga och samordnade insatser, samt

ledsagning enligt SoL. Detta innebär att målet om god

på sikt kunna undvika dyrbara externa placeringar av

ekonomisk hushållning inte uppfylls.

barn/ungdomar; det finns i och med gruppens arbete
en konkret modell framtagen för sådana samordnade
insatser
Medborgardialog/brukardialog – utvecklingen av
modeller för att höra brukare och anhöriga ingår i en
medveten strategi som syftar till att förvaltningen ska
kunna planera för rätt insatser ur ett brukarperspektiv,
detta kopplat till ett gott bemötande är viktiga inslag
arbetet – motsatsen är de flesta gånger resurskrävande
och därmed kostnadsdrivande processer innan ett
ärende har landat
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Ekonomiskt utfall

Miljö
Källsortering
Verksamheten ansvarar själv för hanteringen av sitt
verksamhetsavfall. I första hand ska avfall återanvändas eller återvinnas, men det är också viktigt att undersöka möjligheten att minska den totala avfallsmängd
som uppkommer. Källsortering utförs med återvinning,
deponi, farligt avfall, el-avfall mm. Avfallet transporteras till anvisade avfallsstationer.
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omställningar i den brukarnära verksamheten för att på

Samtliga bilar som handikappförvaltningen använder
i tjänsten är miljöbilar. Vi eftersträvar också att övriga
resor ska utföras med så miljövänliga alternativ som är
möjligt.

så vis kunna klara tillkommande ärenden/förändringar
inom tilldelas ram. Förvaltningen vill uttala en risk i att
utgångsläget är detsamma inför 2011. Det synes knappast någon avmattning i det stadigt ökande behovet
av insatser inom ansvarsområdet och förändringar hos
andra huvudmän gör det ytterligare svårt att kalkylera

Övrigt
Handikappförvaltningen har som övergripande policy
att all verksamhet ska utföras med minsta möjliga miljöpåverkan. Det gäller såväl inom den egna verksam-

för framtiden.
Budgetramen för 2011 är utökad med totalt 25
mnkr, men bedöms av nämnden vara precist tilltagen
för att klara befintlig och planerad verksamhet, inga

heten som vid upphandling av externa tjänster.

tillkommande förändringar ryms däri. Förvaltningen
har valt att föreslå en reserv som avsätts om 2% för att

Framtid

möta utökade behov inom ramen; kraftiga signaler från

Förvaltningen gick inför 2010 fram med ett budgetför-

verksamhetsansvariga gör gällande att konsekvenser

slag som skulle klara befintlig och planerad verksamhet

av ett sådant beslut kommer att rapporteras vidare; det

inom beslutad ram; problemet som kvarstod var att det

är också förvaltningens uppfattning att den ordningen

inte fanns någon egentlig reserv för att möta volym-

måste gälla. Det framgår av budgetdokumentet för

ökningar eller andra förändringar som uppkommer under

2011 vilka poster som kan antas vara särskilt utsatta

året. Det underströks särskilt, att med de åtgärder som

för risk vad gäller oplanerade och oförutsägbara

företagits under 2009 i budgetreducerande syfte, var

förändringar under året.

marginalen i princip obefintlig för att göra ytterligare

2010

Handikappnämnden

Kontaktpersoner

Resultaträkning (mnkr)

2010

2009

2008

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

69,4
-354,1
-284,7

64,5
-331,9
-267,4

61,8
-309,4
-247,6

Familjehem

Verksamhetanslag
Årets resultat

280,9
-3,8

251,6
-15,8

244,2
-3,4

Investeringsutfall

0,5

0,4

0,1

Antal anställda
Antal årsarbetare

573
525

528
480

521
474

Antal 31/12
183
Nettokostnad per kontaktperson
28 441
Standardkostnad		

Antal 31/12
37
Standardkostnad		

Personlig assistent

Antal inskrivna personer
168
150
136
Nettokostnad per inskriven
127 550 134 224 160 669
Standardkostnad		 177 180 180 984

196
29 073
21 315

34
56 009

37
53 287

13
56 009

18
53 287

14
96
1

13
98
1

Ledsagarservice

Antal boende 31/12
160
156
137
Nettokostnad per boende
565 619 574 587 500 888
Standardkostnad		 718 657 716 000

Daglig verksamhet

186
31 176
22 404

Avlösarservice

Antal personer 31/12
14
Standardkostnad		

Antal beviljade personer
67
64
72
Nettokostnad per person
184 884 184 536 253 375
Standardkostnad		 224 036 213 150

2008

Antal 31/12
5
7
7
Nettokostnad per
familjehemsärende
263 574 351 583 207 910
Standardkostnad		 323 396 322 055

Verksamhetsmått
Boende för vuxna

Korttidsvistelse

2009

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

16
104
2
45 kr/h
333 kr/h
221 kr/h
394

135 kr/h 205 kr/h
263 kr/h 353 kr/h
203 kr/h 237 kr/h
378

350
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äldrenämnden

Ansvarsområde
Äldrenämnden ansvarar för sociala insatser enligt
socialtjänstlagen och för sjukvårdsinsatser vid särskilda

Verksamhet

boenden enligt hälso- och sjukvårdslagen till personer

Antalet invånare över 65 år uppgick vid årsskiftet vid

som är 65 år och äldre. Verksamheten bedrivs i form

årsskiftet 2009/2010 till 12 277 personer. Vid års-

av insatser via hemtjänst, växelvård och avlösning,

skiftet 2010/2011 var antalet invånare över 65 år

trygghetslarm, träffpunkter, dagverksamheter, ledsag-

12 570.

ning, korttidsvård samt i form av särskilda boenden.

Gemensam värdegrund

Äldrenämndens verksamhet har under året bedrivits
med den inriktning som fastställts av kommunfullmäktige. Äldrenämnden har fullföljt sitt uppdrag att genom

Under 2006 fastställdes en gemensam värdegrund för

bistånd i olika former skapa en trygg och säker livssi-

Karlskrona kommuns äldreomsorg. Utgångspunkten i

tuation och en skälig levnadsnivå för de personer som

den gemensamma värdegrunden är mötet och sam-

inte kan klara av detta på annat sätt.

spelet mellan människor. Värdegrunden har, genom

Under året har en avstämning av utvecklingen de

omfattande och till all personal riktad information och

senaste åren ställt i relation till det av kommunfullmäk-

utbildning, börjat genomsyra allt arbete och alla insat-

tige fastställda Framtidsprogrammet gjorts. Även fast

ser. Värdegrundens fyra delar är:

Framtidsprogrammet inte är ett detaljrikt dokument kan

Varje människa är unik

ändå fastslås att den utveckling och de förändringar

Alla människor har lika värde utifrån sin egen person

som är genomförda, och den utveckling som planeras

och inte utifrån sina funktioner, religion, etnisk tillhörig-

bli genomförd, i alla väsentliga delar synnerligen väl

het, ålder eller kön

harmoniserar med Framtidsprogrammets inriktning och

Varje möte är unikt

intentioner.

Mötet och samspelet mellan människor ska präglas av
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Årets händelser

Inom verksamhetsområdet Dagliga aktiviteter kan

respekt, värme och lyhördhet

konstateras en fortsatt tydlig utveckling i enlighet med

Varje uppdrag är viktigt

den som beskrivs i Framtidsprogrammet. Träffpunkter-

Alla uppdrag, utifrån situationen, ska utföras på bästa

nas verksamhet utvecklas och utökas och nya sådana

sätt

har under året öppnats i Kungsmarken respektive i

Vi lyckas genom samarbete

Jämjö, den sistnämna genom ett samarbete mellan äld-

Vi delar med oss. Vi lär av varandra. Vi är prestigelösa.

reförvaltningen och kulturförvaltningen. Träffpunkterna

Alla har, enskilt och gemensamt, ansvar hela vägen

har under året haft helgöppet vid någon träffpunkt
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varje helg. Vid sex tillfällen under sommaren har träff-

Tabell – Beviljade timmar inom hemtjänst fördelat på

punkterna tillsammans med representanter från Röda

utförare

Korset anordnat aktiviteter på Lorentsberg. En minibuss
har leasats under perioden 1 maj–30 oktober för att
möjliggöra utflykter med brukare/besökare. Minibussen har varit tillgänglig för samtliga verksamhetsområden men har mest använts av Dagliga aktiviteters
verksamheter.
Ett utvecklingsråd inom Dagliga aktiviteter med
representanter från pensionärsorganisationerna, Röda
Korset, Blekinge tekniska högskola, Idrotts och fritidsförvaltningen, Kulturförvaltningen samt verksamhetsområdets ledning startades i början av 2010. Utvecklingsrådets uppdrag är att stödja den framtidsinriktade
utvecklingen av verksamhetsområdet samt identifiera
intressanta områden.
Anhöriga har under året bl.a. kunnat delta i Måbra
aktiviteter såsom hälsocirkel, föreläsningar, filmvisning
samt en adventsfest. Anhörigcafe har prövats på fyra
platser i kommunen; Lyckeby, Nättraby, Rödeby och
på Militärhemmet. Det har varit ett fåtal besökare på
samtliga anhörigcafé vilket föranledde en återgång till
att ha en samlingsplats/anhörigcafe på Militärhemmet
(tidigare anhörigbryggan) en gång i veckan.
Verksamheten inom hemtjänst har ökat från 669 000
timmar 2009 till 682 000 timmar 2010, en ökning
med 13 000 timmar eller knappt två procent. Generellt
sett kan över tid en utplaning av ökningen av antalet
beviljade timmar i hemtjänst noteras. Fördelningen
mellan hemtjänst som utförs av privata utförare enligt
Eget val i hemtjänsten respektive hemtjänst i kommunal
regi pekar mot att brukarnas val av privata utförare
ökar. Under 2010 har ytterligare en privat utförare
anslutits till systemet, och vid utgången av året fanns
fyra företag anslutna.
Förekomsten av privata utförare inom hemtjänsten
har sammantaget, genom de krav som i de enskilda
avtalen riktas mot företagen, lett fram till förbättrade
metoder att följa upp verksamheten – oavsett privat
eller kommunalt utförd verksamhet.
Inom den kommunalt utförda hemtjänstverksamheten
har under året ett visst fokus funnits på att möta konkurrensen från privata utförare. Ett minskat antal timmar
som riktas till den kommunalt utförda verksamheten
har bl.a. fått som effekt en sammanslagning av mindre
grupper för att därmed skapa den ytterligare flexibilitet
som krävs för att snabbt kunna ställa om verksamheten
i förhållande till förändrade förutsättningar.

2009

2010

656 412

654 178

Varav utförda av äldreförvaltningen
åt handikappförvaltningen

33 525

32 983

Hemtjänstinsatser utförda av privat
entreprenör

53 195

60 234

709 606

714 412

Hemtjänstinsatser utförda av
äldreförvaltningen

Totalt antal beviljade timmar inom
hemtjänst

Under året har förhållandet med hemtjänst i skärgården och de logistiska svårigheter som sådana uppdrag
kan medföra uppmärksammats. Inför verksamhetsåret
2011 har en särskild ekonomisk resurs satts av för att
täcka merkostnader för sådan hemtjänst, oavsett vem
som utför verksamheten.
Under 2011 kommer all verksamhet som inryms i
byggnaden Storören på Gullberna att organisatoriskt
inrymmas inom det strategiska verksamhetsområdet
Hemtjänst. Under hösten 2010 har arbete ägnats åt att
på olika sätt förbereda för dessa verksamheter.
Korttidsvården bedrivs vid två enheter, Storören som
drivs i egen regi och vid Rosengården som drivs av
privat entreprenör. Beläggningsgraden vid dessa två
enheter fortsätter att skilja sig åt. Vid Storören, som bedrivs i kommunens egen regi uppgår beläggningen till
93 procent att jämföra med 82 procent vid Rosengården. Den gällande avtalskonstruktionen har setts över,
men de tidigare årens skillnader i beläggning kvarstår
alltjämt. Avtalet med Vårdteam Blekinge AB om driften
av Rosengården går ut i början av 2012 varför förvaltningen under slutet av 2010 påbörjat arbetet med att
definiera innehållet i den framtida korttidsvården.
Under hösten 2010 återinvigdes verksamheten vid
det särskilda boendet Lövgrund efter att ha byggts om
till ett boende med omvårdnadsinriktning för personer med demenssjukdom. Samtidigt avvecklades det
särskilda boendet Mariehill. Därtill har det särskilda
boendet vid Östergården, i enlighet med äldrenämndens beslut i maj 2010 om minskat antal bostäder i
särskilt boende, successivt minskat för att i början av
2011 helt bli avvecklat. Förändringen inom särskilt
boende är kopplad till minskade ekonomiska ramar för
äldreomsorgen men har också möjliggjorts genom ett
märkbart minskat tryck på bostäder i särskilt boende.
Under 2008 verkställdes 319 gynnande beslut om
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bostad i särskilt boende, under 2009 uppgick samma

allt sedan förhållandet med önskad sysselsättningsgrad

tal till 312 för att under 2010 uppgå till 255. Under

och årsarbetstid igångsattes. Skillnaden mellan det vid

2008 krävdes 379 erbjudanden i verkställighetsfasen,

året ingående värdet och det vid årets slut utgående

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

värdet bör bokföras som en kostnad/intäkt beroende

kunna hyras ut. Under 2009 ökade antalet erbjudande

på ökat eller minskat saldo. Värdet av saldot bör

om bostad till 414, vilket motsvarar 1,33 erbjudande

föras in balansräkningen. När detta görs uppkommer

per ledig bostad. För 2010 uppgick antalet erbjudande

en engångskostnad till följd av ändrad redovisnings-

på de 255 lediga bostäderna till 345 vilket ger en kvot

princip. Förändringen i redovisningsprincipen är, med

på 1,35.

utgångspunkt i begreppet rättvisande räkenskaper,

En sammantagen bild över verksamheterna hemtjänst, korttidsvård och särskilt boende visar att

som det innebär det året då förändringen genomförs

verksamheten inom hemtjänst har planat ut jämfört

förmår inte äldreomsorgen bära inom den tilldelade

med tidigare år, att korttidsvården har kunnat bedrivas

resursen.

inom ramen för tillgängliga platser och att tiden för att

Under 2010 påbörjades ett försöksprojekt tillsam-

verkställa beslut om bostad i särskilt boende håller sig

mans med företaget Medhelp. Projektet innebär att alla

inom tre månader. Samtidigt har antalet medicinskt

anställda vid de enheter som ingår i projektet sjukan-

färdigbehandlade patienter vid Blekingesjukhuset som

mäler sig (inklusive anmälan till arbetsgivaren vid vård

kommunen har haft ett betalningsansvar för varit lågt.

av barn) till en punkt. Mottagare av sjukanmälan är

Det finns i dagsläget ingen anledning att göra några

en legitimerad sjuksköterska inom Medhelp. Via de

framskrivningar av de förhållanden som redovisas för

IT-system som Medhelp har i sin verksamhet förmedlas

2010 – men förhållandet isolerat till det gångna året

sedan sjukanmälningarna till berörda enheter och till

förtjänas ändå att noteras.

berörda chefer. Friskanmälan görs på motsvarande

Uppgiften att lösa förvaltningens försörjning av

sätt. I projektet ingår också att alla berörda medar-

personella resurser med rätt kompetens ligger inom

betare, ca 250 personer, har tillgång till fri sjukvårds-

ett eget strategiskt ansvarsområde, Enheten för Resurs-

rådgivning dygnet runt för sig själv och sina familjer.

och Kompetensförsörjning. Genom enheten försörjs

Den bakomliggande tanken som ligger till grund för

verksamheten med vikarier på kortsiktig bas Årligen

projektet är att en samlad punkt, där den som tar emot

efterfrågas vikarier till ca 60 000 turer, eller omräknat

anmälan också har formell sjukvårdskompetens och

drygt 160 turer per dygn. Av dessa förmås 99 procent

som i samma moment därmed också kan ge sjukvårds-

bli täckta via Enheten för Resurs- och Kompetensför-

rådgivning, leder till minskad korttidsfrånvaro. Projektet

sörjning. För att klara av detta finns inom enheten ca

avslutas vid utgången av februari månad 2011 och

270 tillsvidareanställda medarbetare. Därtill kommer

kommer att redovisas under våren.

enhetens ansvar för timanställda samt den resurs som
nyttjandet av önskad sysselsättningsgrad utgör.
I det lite mer långsiktiga arbetet med att såväl perso-

Under 2010 slutfördes, på tjänstemannanivå i länet,
arbetet med förslag till byte av huvudman för hemsjukvården. Av de sex huvudmännen ställde sig fem

nell- som kompetensförsörjning medverkar enheten till

positiva till förändringen. Den sjätte huvudmannen,

att äldreomsorgen kunde räkna in ytterligare 55 per-

Ronneby kommun, motsatte sig förändringen varvid

soner med formell kompetens. Andelen anställda med

huvudmannaskapet de närmaste åren kommer att kvar-

formell kompetens uppgår därmed till 63,7 procent

stå hos landstinget. Inom Karlskrona kommun bedrevs

vilket innebär att målet för 2010 med råge uppnås.

förberedelsearbetet i intimt samarbete med berörda

Ett förhållande som särskilt måste uppmärksammas
är hur den ekonomiska redovisningar av önskad sys-
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eftersträvansvärd, men den bokföringsmässiga kostnad

personer från landstingets primärvård.

selsättningsgrad respektive årsarbetstid. I dagsläget

Stimulansbidrag

uppgår den innestående skulden till medarbetare,

Under året har stimulansbidrag kunnat nyttjas för olika

d.v.s. arbetad tid som inte ingår i den ekonomiska

projekt. Framför allt har bidrag använts för att bekosta

redovisningen till 5 000 timmar netto. Förhållandet har

delar av verksamheten vid Storören samt 10 bostäder

inte uppstått under 2010 utan är en ackumulerad skuld

i särskilt boende vid Pantern, B-huset. Projektet med ut-
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veckling av vården av personer med demenssjukdomar
påbörjades under inledningen av 2009 och beräknas
pågå till våren 2011.
Stimulansbidrag har även disponerats för fortsatt
utvecklingsarbete inom Eget val i hemtjänsten. Även
inom stödet till anhöriga har utvecklingsarbetet kunna
stimuleras med bidrag.
Ett omfattande utvecklingsarbete har under året
bedrivits inom begreppet Hållbar Jämställdhet (HÅJ).
Projektets inriktning har varit att granska, utvärdera och
utveckla processerna inom kärnverksamheten, d.v.s. att
utveckla jämställdhetsperspektivet med utgångspunkt
i brukaren. Projektet har i sin helhet finansierats med
bidragsmedel.

Ekonomi
Målet att nämndens verksamhet ska drivas inom
tilldelade ekonomiska resursramar har i mycket stor
utsträckning präglat såväl planeringen som genomförandet av verksamheten.
Den ekonomiska utvecklingen har varit en fråga i
ständigt fokus under året, såväl politiskt som förvaltningsmässigt. Inriktningen inom förvaltningens ledning
har varit att genom aktiv ledning, styrning, uppföljning
och kontroll sträva mot en balans mellan de ekonomiska förutsättningar och verksamhetens behov. I så
måtto anser förvaltningen att en sådan balans har

säkerställa processer för en god och säker omsorg.

uppnåtts för 2010.

Ledningssystemet är inte färdigorganiserat. Kommu-

Äldreförvaltningen anser att det ansvar som äldrenämnden har och som äldreförvaltningen därmed har
i uppdrag att verkställa – att genom bistånd i olika

nens nya intranät har ökat möjligheterna till att utveckla
ledningssystemets tillgänglighet.
Budgeterade medel för kompetensutveckling har

former skapa en trygg och säker livssituation och en

2010 använts i sin helhet. Vissa utbildningsinsatser

skälig levnadsnivå för de personer som inte kan klara

har därtill finansierats genom statliga stimulansmedel.

av detta på annat sätt – har fullföljt inom anvisade ra-

Utbildningsinsatserna under året har varit många och

mar och med en kvalitet som är att betrakta som god.

täcker väsentliga områden inom äldreomsorgen. För-

Kvalitetsarbetet

djupningsutbildningar för instruktörerna har genomförts
inom flera ämnesområden, t.ex. Värdegrunden, Reha-

En viktig inriktning av kvalitetsarbetet under 2010 har

biliterande förhållningssätt, Genomförandeplaner, Lev-

varit att fokus i verksamheten (såväl inom myndighetsut-

nadsberättelser m.fl områden. Utbildningsinsatser som

övningen som inom verkställigheten) ska vara riktat mot

mera vänt sig till enskilda medarbetare har genomförts

den individuellt inriktade och utformade verksamheten.

bl.a. inom Att leda projekt, Äldres säkerhet, Geriatrik

Äldrenämndens kvalitetsdagar hade t.ex. helt och

för sjuksköterskor mf.l. områden. Förutsättningar för det

hållet en sådan inriktning.

fortsatta kompetensutvecklingsarbetet stärks kommande

Ett annat viktigt inslag i kvalitetsarbetet är att införa/
utveckla nämndens ledningssystem (Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd 2006:11) som ska

år i och med att resurserna härför utökas med 0,9 Mkr
på årsbasis.
Äldreomsorgen i Karlskrona kommun ingår numera
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till fullo i SNAC-projektet i och med förvaltningen
under 2010 anslöts sig till den s.k. vårdsystemdelen.
Det innebär att en första s.k. ”baselineundersökning”
är genomförd. I den har faktauppgifter om varje
enskild brukare samlats in och registrerats, ett arbete
som genomförts med hjälp av biståndshandläggarna
men också av alla medarbetare/kontaktpersonal. Från
och med 2011 fortskrider ett kontinuerligt insamlande
av fakta om brukarnas (enskild brukare) utveckling av
social och medicinsk status. En preliminär sammanställning av baselineundersökningen finns, men tillförlitligheten i de fakta som redovisas kan i flera avseende bli
bättre, och kommer så att bli i och med den kommande
systematiska insamlingen. Trots de brister som finns i
den första redovisningen har ändå vissa fördjupningar
genomförts i syfte att kunna hitta förklaringsfaktorer till
olika observationer. Dessa fördjupade studier kommer
att redovisas under första delen av 2011.
Äldreomsorgen är fr.om. 2010 ansluten till de nationella kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativa registret. Statistikrapporter kommer att regelbundet kunna tas
fram och redovisas, samt ligga till grund för uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. De
båda kvalitetsregistren är s.k. prestationsbaserade med
vilket avses att stimulansbidrag erhålls när en viss nivå
(volym) på registrerade fakta uppnåtts.
Våren 2010 etablerades funktionen som Socialt
Ansvarig Samordnare (SAS). Utvecklingen av funktionens arbetssätt och metoder pågår alltjämt, men
fokus ligger på, och kommer att ligga på, besök i och
systematiska granskningar av verksamheten. Under
2010 har SASen haft kvalitetsutvecklingsarbete på två
enheter inom hemtjänsten samt vid fyra enheter inom
särskilt boende. Uppföljningar av tidigare granskade
enheter har skett för fyra enheter. Resultatet har
redovisats kontinuerligt för berörda områdeschefer och
verksamhetschefer. Med erfarenheten från den korta tid
som SASen funnits kan ändå slutsatsen dras att funktionen redan utgör ett ovärderligt instrument i förbättringsarbetet inom, men även i kontrollen av, äldreomsorgen.

Ekonomiskt utfall
Utfallet för 2010 avviker positivt mot budget med totalt
4,7 Mkr.
Sammanfattningsvis genererar verksamhetens fyra
strategiska områden (Dagliga aktiviteter, Särskilt
boende, Hemtjänst och Resurs & Kompetensförsörjning) ett totalt överskott på 1,5 Mkr. Vidare bidrar ej
förbrukade medel för IT projekt positivt samt att externa
intäkter och avgifter överstiger budget.

God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har som mål för god ekonomisk
hushållning för äldrenämnden antagit målen:
Personer 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. Jämfört med
2009 har det totala antalet minskat från 40 till 28. 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 en person väntat mer än tre månader ansökt
hos länsrätten om s.k. särskild avgift.
Mot bakgrund av att äldrenämnden har kunnat
verkställa samtliga gynnande beslut inom tre månader,
med undantag av synnerligen personliga önskemål om
bostadens lokalisering, anser äldrenämnden att det av
kommunfullmäktige fastställda målet har uppnåtts.
De individuella genomförandeplanerna ska alltid vara
aktuella med utgångspunkt i hur den enskilde individens behov och förutsättningar förändras över tiden
Vid föregående årsskifte konstaterade äldrenämnden
att detta mål inte nåddes. Under 2010 har omläggningar gjorts i förvaltningens verksamhetssystem vilket
innebär att genomförandeplanerna numera registreras i systemet. Under den övergångstid som uppstod
mellan manuellt förda genomförandeplaner och den
IT-baserade uppstod ett glapp i upprättandet av dem.
Vid de stickprovsundersökningar som genomförts
inom ramen för nämndens internkontrollplan kunde
efter sommaren noteras en tydlig brist i måluppfyllelsen
vad avser genomförandeplaner. Under hösten har
därför upprättandet av genomförandeplaner ägnats
särskild uppmärksamhet. Den stickprovsundersökning
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(också den inom ramen för internkontrollplanen) som
genomfördes inför årsskiftet visade att de insatta åtgärderna haft verkan – av 107 studerade brukare hade
samtliga en aktuell genomförandeplan.
Efter det att internkontrollens moment genomförts har
vid årsskiftet en mer omfattande granskning av förhållandet genomförts. Förvaltningen kan konstatera att det
finns relevanta undantag där genomförandeplan inte
har upprättats eller inte kan anses vara aktuell. Dessa
undantag utgörs av situationer där det av naturliga
skäl inte funnits möjlighet att upprätta eller uppdatera
en genomförandeplan, t.ex. för brukare som vistas
kortare eller längre tid på sjukhus, på korttidsplats
eller som är så pass ”ny” inom verksamheten att vare
sig möjlighet eller anledning har funnits att upprätta
genomförandeplan.
Svaret på frågan om målet med aktuella genomförandeplaner har uppnåtts kan således aldrig, mot
bakgrund av ovanstående, anses vara digitalt, d.v.s.
entydigt och odiskutabelt ”Ja” eller ”Nej”. De resultat
som löpande kommer att kunna redovisas vad avser
genomförandeplanerna och dess aktualitet måste alltid
ställas i relation till andra förutsättningar och därmed
också i någon utsträckning kunna tillåtas graderas.
Den något djupare granskningen av genomförandeplanerna visade emellertid, dessvärre, på att det för ett
50-tal brukare inte fanns någon genomförandeplan,
men där avsaknaden av en sådan inte kunde förklaras
av ovanstående. Av ett skattat värde om totalt ca
1 700 genomförandeplaner saknades vid årsskiftet
ca tre procent.
Förhållandet är djupt beklagligt, men leder ofrånkomligen fram till slutsatsen att målet som är formulerat
runt genomförandeplaner inte nås.
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Framtiden
Inriktningen från regeringens och riksdagens håll är
både tydlig och entydig – äldreomsorgen måste utvecklas mot att tydliggöra kommunens ansvar gentemot individen. I detta ligger att utveckla såväl myndighetens
som verkställighetens olika delar – men också att förmå
utveckla den symbios som trots allt måste råda mellan
myndighet och verkställighet. Med det sistnämnda
förstås behovet av kontinuerlig uppföljning, utvärdering
och dialog mellan myndighet och verkställande delar
och där den ena organisatoriska delen inte kan eller
får anses ha ett annorlunda eller större/mindre ansvar
en den andra.
För äldrenämnden i Karlskrona kommun är de
förändringar och tillägg i Socialtjänstlagen som kommer från och med 2011 inte något nytt. Det som nu
kommer till uttryck i lagstiftningen är ambitioner som
allt sedan Framtidsprogrammets tillkomst har präglat inriktnings- och utvecklingsarbetet i Karlskrona kommun.
Den av äldrenämnden fastställda verksamhetsplanen
för 2011 tydliggör därtill ytterligare kraven på förvaltningen att med kraft och tyngd driva den individuella
äldreomsorgens inriktning.
För de närmaste åren finns inget i den demografiska
utvecklingen som pekar mot att kostnaderna av den
anledningen skulle komma att öka. Men, om blicken
fästs på åren närmast efter treårsperioden 2011–2013
kan dock redan nu konstateras en ökning av antalet
äldre, men också en förändrad ålderssammansättning
inom gruppen 65 år och äldre, som kommer att ställa
krav på en förändrad resursbild.
Utöver sådana, mer volymrelaterade förändringar,
finns också skäl att fundera på – finns det kvalitativa
utvecklingsbehov som behöver understödjas och/eller
förstärkas med hjälp av ekonomiska styrmedel. Ökade
resurser är inte alltid nödvändigt för att stimulera förändringar, men den så här långt tillämpade ”sanningen”
– knappa resurser tvingar fram nya idéer och metoder
kan kanske behöva kompletteras med en ”ny sanning”
– ett visst mått av tillskott av resurser stimulerar också
kreativiteten och leder till ännu mer prestationsinriktad
förändring och kvalitativ utveckling!
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2010

2009

2008

Särskilt boende				
Gruppboende
Antal bostäder 31/12
Bruttokostnad/bostad
Bruttokostnad/vårddygn
(/genomsnitt platser)

676
551 841
1 512

683
681
565 281 547 001
1 549

1 499

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

52
0
0

52
52
561 214 575 950
1 538

1 578

Gruppboende nivåbedömt (inkl omvårdn.inriktn)

Äldrenämnden
Resultaträkning (mnkr)

2010

2009

2008

Intäkter		
Kostnader		
Nettokostnad		

132,7
-790,9
-658,2

126,8
-786,4
-659,6

132,0
-782,3
-650,3

Kommunbidrag		
Årets resultat		

662,9
4,7

659,8
0,2

653,4
3,1

Investeringsutfall		

5,3

3,7

2,9

Antal anställda		
Antal årsarbetare

1 668
1 430

1 692
1 450

1 807
1 562

1 150
314
627
209

993
272
526
195

996
255
555
186

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

793
149
367
277

821
144
425
252

828
119
457
252

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

43
16
21
6

57
26
24
7

62
16
40
6

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

475
140
281
54

510
136
310
64

477
102
310
65

Beviljade hemtjänsttimmar

682 000

669 000

675 000

Verksamhetsmått
Hemtjänst och/eller
anhörigvårdare		
– därav åldersfördelat 65–79 år
80–89 år
90–äldre
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Antal bostäder 31/12
Bruttokostnad/bostad
Bruttokostnad/vårddygn
(/genomsnitt platser)
Servicelägenheter/Servicehus
Antal bostäder 31/12
Totalt antal bostäder/
platser 2010-12-31

144

144

144

872

879

877

Övrig verksamhet 			
Träffpunkter				
Antal enheter		

12

11

11

Dagverksamhet				
Antal enheter		
Antal platser		
Bruttokostnad per plats

3
22
0

3
3
22
22
208 055 206 604

Trygghetslarm				
Antal larm		

1332

1 393

1 349

Övriga köpta platser			
Utbetalt till Landstinget under året
– akutklinik
– rehab
– psykogeriatrik

0 2 208 860 1 386 992
0
0
39 678
0 249 249
46 462

Antal betalda dagar			
– akutklinik
– rehab
– psykogeriatrik

378
0
20

571
0
53

384
15
15

Genomsnittlig kvarliggning (person per dygn)		
– akutklinik
– rehab
– psykogeriatrik

1,2
0
0

1,6
0,0
0,1

1,1
0,0
0,0
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Verksam hetsB E RÄT T ELS Er

Kulturnämnden

Ansvarsområde
Kulturnämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek,
konsthall och konstinköp, världsarvsfrågor, stöd till
kulturföreningar och studieförbund, kultur i skolan
och Kulturskola. Nämnden ansvarar också för drift
och uthyrning av Konserthusteatern, Sparresalen och
Salongen.

Årets händelser

per vecka. Folkbiblioteken fokus har under 2000-talet
förskjutits från att primärt förmedla böcker till att vägleda medborgarna i ett komplext sammansatt informationssamhälle. Detta har fått en allt tydligare fokus och
EU:s sociala fond har beviljat medel till Regionbiblioteket i Kalmar i samarbete med Länsbibliotek Sydost för
projektet Kombib.eu. I satsningen ingår folkbiblioteken
i Blekinge, Kronoberg och Kalmar. Syftet är att stärka
kommunbibliotekens roll i den lokala och regionala
utvecklingen och utveckla nyckelkompetenser som är

Kulturnämnden har tydligt fokus på att utveckla kultur-

nödvändiga för framtiden. Ytterligare ett gemensamt

frågorna inom Karlskrona kommun. Genom ett stabilt

projekt, Futurum.com, har startats. Detta är ett kommu-

basutbud skall alla kommunens invånare erbjudas

nikations- och marknadsföringsprojekt som förankrats

teater, musik och bildkonst. Till stor del sker arrang-

och utarbetats tillsammans med all personal i de 25

emangen i samarbete med föreningslivet. Genom sär-

kommunerna i sydost i samarbete med en professionell

skilda satsningar på kulturarrangemang sommartid har

marknadsföringsfirma. Under 2011 och 2012 kommer

stadens attraktivitet och varumärke stärkts. Kulturnämn-

olika gemensamma kampanjer att genomföras och

den prioriterar särskilt barn och ungdomskultur.

som riktar sig till olika målgrupper med löftet LÅNA

Biblioteken
I Karlskrona kommun finns ett stadsbibliotek, tio biblio-

DIG RIK. Startdatum för första kampanjen var vecka
tre 2011.

teksfilialer och Carlskrona Läsesällskapets Bibliothek.

Kulturskolan

Biblioteksfilialerna finns i Kungsmarken, Lyckeby,

Intresset för Kulturskolan med dess breda utbud är

Jämjö, Sturkö, Torhamn, Hasslö, Nättraby, Rödeby,

enormt och att kvaliteten på undervisningen är mycket

Fridlevstad och Holmsjö. Alla biblioteksfilialerna utom

hög, trots att arbetstempot och trycket på lärarna är

Jämjö och Lyckeby är lokal- och verksamhetsmässigt

stort. Styrkan är således kvalitet, passion, engagemang

integrerade med kommunala grundskolor. Folkbibliote-

och utbud/innehåll från Kulturskolan. Därav det stora

ken var under året tillgängliga tvåhundrafyrtio timmar

intresset från barn och ungdomar att delta.
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Kulturskolan i Karlskrona har exceptionellt långa

Trefaldighetskyrkan är fortsatt framgångsrikt. Besöks-

köer till sina olika inriktningar. En särskild utredning

centrum har hållits öppet under sommaren 2010,

kring denna problematik har begärts från kultur-

med ett nyproducerat bildspel ljudsatt på svenska och

nämnden i syfte med att hitta en lösning.

engelska. Guideutbildning har slutförts med ett 30-tal

Mängder av konserter genomfördes under hösten

certifierade guider som resultat. Under 2010 lansera-

och vintern 2010 och resultatet var ett ökat tillflöde

des hemsidan www.orlogsstadenkarlskrona.se med ett

av publik samt en större mediebevakning och därmed

stort bildmaterial och texter på svenska samt engelska.

positiv marknadsföring för verksamheten. Fortfarande

Under världsarvssamordnarens ansvar har Världs-

är köerna alldeles för stora, och ilskna och besvikna

arvsporten genomförts under Sail 2010.

föräldrar hör av sig till skolan med jämna mellanrum.
Ett arbete för att minska köerna, kanske tillsammans
med externa samarbetspartners såsom Musik i Blekinge
har inletts.
Kulturskolan har just nu 1244 elever och 519 i kö.
Denna kö ska minimeras under 2011 och 2012. Målet
är att bli en av Sveriges ledande Kulturskolor inom 5 år.

Kulturenheten
I kulturenhetens lokaler som inrymmer Konsthallen/
Salongen har det under året varit stor och omfattande
aktivitet. En rad kulturarrangemang, teater, konserter
för stora och små samt en omfattande konferensverksamhet har bidragit till stor aktivitet vilket är glädjande.
Vidare medverkade kulturenheten på gatufestivalen
VIVA som gick av stapeln för andra gången. Övrig
verksamhet med utbetalning av bidrag till föreningar
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-

Kulturnämndens verksamhet uppvisar ett underskott på
650 tkr för år 2010.

God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har som mål för god ekonomisk
hushållning för kulturnämnden antagit målen:
Besökarnas upplevda kvalitet på biblioteken skall öka
från dagens 75 % till minst 80 % 2012
Under år 2008 genomfördes en enkätundersökning
bland dem som besökte kommunens bibliotek. Enkäten
ger höga betyg för kommunens biblioteksverksamhet.
På frågan om man totalt sett är nöjd med biblioteket
svarade 71,5% att man instämde helt och ytterligare
17,9 % att man instämde till stora delar, medelbetyget
blev 3,6 på en fyrgradig skala. Under våren 2011
kommer en ny enkätundersökning att genomföras,
som ett led i 3KVH-arbetet, resultatet av denna kommer
att presenteras under året.

material med mera löpte som vanligt.

Elevernas upplevda kvalitet på kulturskolan skall öka
från dagens ca 75 % till minst 80 % 2012

Kulturlokaler

Under våren 2008 redovisades en undersökning bland

Enheten för kulturlokaler omfattar drift och uthyrning av
Konserthusteatern och Sparresalen. Under året har nyinvigning av den uppfräschade Sparresalen skett, dock
är renoveringen av lokalen ännu inte helt färdigställd.
Beläggningen i förvaltningens kulturlokaler är fortsatt
mycket god.

Världsarvet – Örlogsstaden Karlskrona
Under 2010 har arbetet med världsarvsfrågor skett i
samverkan med en rad aktörer, och med världsarvssamordnaren som representant för kommunen i flera
sammanhang. Samarbetet kring Besökscentrum i
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kulturskolans elever och deras föräldrar angående
hur de upplevde verksamhetens kvalité. 75–83 % av
eleverna angav att de var nöjda med verksamheten.
Det pågår för närvarande en ny undersökning om hur
kulturskolan uppfattas bland elever och föräldrar,
resultatet av denna kommer att presenteras under
våren 2011.

		

K ulturnäm nden	

Framtiden

alla medborgare bred tillgång till böcker och medier
på olika språk, för alla åldrar och i olika format samt

Kulturnämndens står inför flera stora förändringar

ett rikt utbud av aktiviteter och tjänster för alla åldrar.

under de kommande åren. Under år 2011 intern-

Visionen ska vara Ett bibliotek i rörelse – i dialog med

budget har Kulturnämnden valt att fokusera på

omvärlden och med medborgarna i fokus.

följande områden:

Biblioteken ska utvecklas i dialog med invånarna
och föreningslivet i lokalsamhället och i samverkan

Minskning av kulturskolans köer:
Kulturskolan har sedan många år kö till många av sina
kurser. Under 2010 var antal barn och unga som stod
i kö för att få lära sig spela ett instrument, bild, dans

med övrig kommunal verksamhet för att främja den
enskilde individens kunskapsutveckling genom hela
livet. Biblioteken ska utvecklas
• Till en naturlig plats för upplevelser, möten och

eller dramaverksamhet över 800 personer! Detta är

kunskap

anmärkningsvärt i jämförelse med andra likvärdiga
kommuner och anmärkningsvärt i kulturskolans historia.
Utredning till varför det ökat så dramatiskt just nu
pågår. Denna kommer att presenteras under våren och
därefter kan förslag på åtgärder formuleras.

• Till en plats byggd för kreativitet, lärande och
fantasi.
• Till bibliotek som tar tillvara den nya teknikens
möjligheter

Fokusera arbetet med marknadsföring av
kulturförvaltningens samtliga verksamheter

Påbörja arbetet enligt antagen
biblioteksplan
Under 2009 antogs en biblioteksplan för arbetet med
biblioteksverksamheten samt att fortsätta arbetet mot

Kulturförvaltningens alla avdelningar arbetar med
publikt fokus. Vi tillgodoser olika behov hos allmänheten under olika skeden i livet. Vi har en omfattande

ett nytt Stadsbibliotek nedan följer den vision som

verksamhet för barn och unga samt hög kvalitet på

där formulerades:

mycket att det som genomförs för vuxna i samverkan
med våra föreningar och övriga institutioner inom

Vision för kommunens folkbibliotek
2009–2011

kulturområdet. För att nå ännu fler och nå nya målgrupper vill vi satsa på att vässa marknadsföringen i de

Folkbiblioteken ska utvecklas så att de kan anpassas

kanaler som redan finns samt aktivt finnas med i nya.

efter medborgarnas behov. Biblioteken ska erbjuda

Kulturnämnden
Resultaträkning (mnkr)

Verksam hetsB E RÄT T ELS Er

2010

2009

2008

Verksamhetsmått

2010

2009

2008

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

7,9
-60,9
-53,0

8,1
-59,3
-51,2

8,1
-58,1
-50,0

Verksamhetsanslag
Årets resultat

52,4
-0,6

50,8
-0,4

50,1
0,1

Investeringsutfall

1,0

0,8

2,5

Antal anställda
Antal årsarbetare

71
66

69
62

76
68

Bibliotek
Antal utlån totalt
497 077
Nerladdning av musik och e-bok 10 613
Varav utlån stadsbibliotek
263 356
Varav utlån filialer
223 108
Antal utlån/invånare
7,76
Bruttokostnad/utlån
48
Nettokostnad/utlån
42

503 186 506 672
9 941
11 575
267 626 262 000
225 619 233 097
7,95
8,06
47
46
41
40

Kulturskolan
Antal elever
Antal elever/lärare
Kostnadsteckningsgrad

1 244
74,9
15%

1 240
74,7
15%

1 307
78,7
14%

Antal utställningar
10
Antal skolföreställningar musik/teater
250
Besökare utställningsverksamhet 25 916

10
287
27 598

7
217
19 869

Kulturenheten
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Idrotts- och fritidsnämnden

Ansvarsområde
Idrotts- och fritidsnämnden har till uppgift att ansvara
för idrotts- och fritidsfrågor och ansvarar för den
kommunala idrotts- och fritidsverksamheten genom att
tillgodose behovet av anläggningar, samlingslokaler,
motionsspår, fritidsgårdar och stöd till föreningslivet.
Nämnden har det samordnande ansvaret för folkhälsa
och ansvarar för registreringar och tillstånd till lotterier.

Årets händelser

årets näringslivsdagar på Arenan i oktober.
På uppdrag av utvecklingsrådet för Arenan gjordes
under hösten en utredning där samtliga idrottsföreningar i kommunen tillfrågades om behov kring Arenan.
Ett flertal stora evenemang har hållits på andra
lokaler än Arenan. Östersjöhallen har under året varit
lokal för olika mässor som industrimässa, erotikmässa,
modemässa och bomässa. Det har också varit information- och personaldagar för ett flertal stora företag.
I Östersjöhallen respektive Sunnahallen hölls USM i

Telenor Arena Karlskrona är från och med 1 januari

fäktning respektive en Musketörträff och i november

2010 under idrotts- och fritidsnämndens ansvar. På

gästade Christer Sjögren Karlskrona idrottshall.

arenan har Karlskrona Hockeyklubb driftansvaret för

Blekinge IF hade vinterläger i januari och i december

ishallarna från och med den 1 januari 2010 och nya

hölls Lyckå Cup i Östersjöhallen och Karlskrona idrotts-

avtal har skrivits med Karlskrona Tennisklubb och Hästö

hall.

IF. Flertalet investeringar har gjorts, bland annat nya

Efter den långa vintern hade fotbollsplanerna svårt

golv i tennishallen, slipning av golv i ishall, portabla

att hämta sig och först vid midsommar nåddes önskad

badmintonmattor samt nya handikapparkeringsplatser

kvalitet på planerna vilket ledde till att planer fick

vid entré och boulehall.

stängas av under en period.

Arenan har under året hyrts ut till, bland andra
Buddy Holly, High School Musical, Grease, Ladies
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Night, Björn Skifs och Icebreakers. Utöver det hölls

Under året togs beslut i kommunfullmäktige om att
ge engångsbidrag till anläggandet av en konstgräs-
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plan i Jämjö, samt en Allhall i Holmsjö. Arbetet kring
och med dessa projekt fortsätter under 2011.
Arbetet med resultatet av den Lupp-undersökning
som genomfördes under 2009 har fortsatt genom Ung
demokrati-gruppen, som idrotts- och fritidsförvaltningen
lede. Gruppen har under året arbetat för att ta fram en
kommunövergripande handlingsplan för ungdomsfrågor.
Under året har flera ungdomsarrangemang ägt rum.
På Valborg gjordes i samverkan med föräldrar och
Örlogstadens IBK ett evenemang på Lyckeby fritidsgård
med uppträde, tävlingar, speedshooting, sumobrottning med mera. I samband med skolavslutningen höll
Lyckeby fritidsgård ett disko som tyvärr inte lockade så
många. På Rödeby fritidsgård hölls olika aktiviteter vid
utebadet tillsammans med Fridlevstad föreningsgård.
Under sommaren hade Lyckeby, Rödeby och Span-

Verksam hetsB E RÄT T ELS Er

God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har som mål för god ekonomisk
hushållning för idrott- och fritidsnämnden antagit
målen:
För följande större inomhusanläggningar ska nyttjandegraden vara 100% – Friidrottshallen Sunnadal,
Idrottshallen, Östersjöhallen och Telenor Arena
Friidrottshallen – Sunnadal Bollhall 94 % mån–fre,
>75 % lör–sön.
Friidrottshall – 79 % mån–fre (from v. 39, 98 %). 45 %
lör–sön.
Idrottshallen – 96 % mån–fre, 79 % lör–sön.
Östersjöhallen – 91 % mån–fre, 100 % lör–sön.
Telenor Arena –
Ishall A – 78 %/93 % mån–fre, 81 %/90 % lör–sön.

delstorp olika aktiviteter som bad, lekar, tävlingar och

Ishall B – 100 % mån–fre 80 %/88 % lör–sön.

lägerverksamhet.

Nyttjandegraden för Västra Mark ska minst bibehållas
på nuvarande nivå 60 respektive 75 %.

Utöver den ordinarie verksamheten på fritidsgårdarna har andra aktiviteter som dygns-LAN, bad-

A-plan – 58 % mån–fre, 30 % lör–sön, skadorna efter

resor och andra resor utanför kommunen, minidisko,

den stränga vintern påverkade nyttjandegraden.

skoldanser, lasergame, musikarrangemang, lägerverk-

B–plan – 66 % mån–fre, 28 % lör–sön.

samhet, öppet hus, bowling, streetdance, Lussesmällen,

Löparbana – 66 % mån–fre, 21 % lör–sön.

halloweenfest, julfest, Fire Ball Cup, rollspel, teater,
fiske, rockbandstävlingar, spontanidrott, överlevnadsutbildning, skrivarverkstad och andra aktiviteter lockat
ungdomars deltagande.
Ungdomar har varit delaktiga i verksamheten på

Avgiftsfinansieringsgraden för Simhall/Varmbadhus
ska bibehållas på nuvarande nivå 44 %.
Målet är uppnått, 44 %.

fritidsgårdar som ett led i arbetet för ”vardagsdemo-

Framtiden

krati”. Delaktigheten har lett till att idéer och förslag

Under 2011 kommer arbetet med Karlskrona

har förverkligats.

kommuns friluftsliv att ytterligare utvecklas. Möjligheter

För att förbättra situationen för ungdomar i kommu-

finns att via bland annat länsstyrelsen söka stöd för

nen har samarbete skett med fältgrupp, närpolis och

detta utvecklingsarbete, vilket förvaltningen kommer att

skolpersonal.

arbeta med.
I början på juni månad spelas en EM-kvalmatch

Ekonomiskt utfall
Idrott- och fritidsnämndens verksamhet uppvisar ingen
avvikelse för år 2010.

i handboll mellan Sverige och Israel. Under 2011
arrangeras SM i friidrott inomhus och under 2012
kommer också NM för friidrott för veteraner att
anordnas inomhus. Därefter tas nästa steg mot större
arrangemang.
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Många föreningar ser möjligheter att utvecklas och
kan behöva stöd i sitt utvecklingsarbete. Gemensamt
för de flesta projekt som startas och pågår är att
föreningarna är beredda att själva göra stora insatser.
Tillsammans blir vi starka och därför är det viktigt att
kommunen kan möta föreningarnas behov av stöd och
inte minst ge information om var, hur och till vad de
externt kan söka bidrag. Under 2011 påbörjas anläggandes av en Allhall i Holmsjö och en konstgräsplan i
Jämjö enligt detta koncept.
Tjejprojektet tillsammans med SISU kommer att
fortsätta under 2011 och förhoppningen är att flera
föreningar ska satsa mer på sin tjejverksamhet i strävan
att få en mer jämställd förening.

Idrotts- och fritidsnämnden
Resultaträkning (mnkr)

2010

2009

2008

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

11,8
-96,6
-84,8

10,7
-59
-48,3

11,4
-59,3
-47,9

Kommunbidrag
Årets resultat

84,8
0

48,9
0,6

48,2
0,3

Investeringsutfall

0,3

0

0,1

Antal anställda
Antal årsarbetare

27
26

28
25

31
28

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

170
10 813
43%
57%

Föreningsmedl övriga		
andel flickor		
andel pojkar		
Deltagartillfällen i föreningar
andel flickor
andel pojkar

60

422 657
41%
59%

178
11 642
43%
57%

174
11 882
44%
56%

27 565
44%
56%

28 498
48%
52%

429 825 434 068
42%
41%
58%
59%

2010

2009

2008

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

7
6
5
22
45
24
44
22

–
5
6
20
48
27
43
19

–
4
6
22
54
26
44
17

88 100
21 025
18 366

83 100
19 700
21 308

83 800
21 400
20 387

5
6
2

5
9
2

5
8
2

8
11

2
13

4
17

Antal besök
Karlskrona simhall
Varmbadhuset
Rödebybadet (ute/inne)

Fritidsgårdar		
kommunala fritidsgårdar
Föreningsdrivna fritidsgårdar
mötesplatser
Lotterier
Lotterier, registreringar
Kontrollantuppdrag

		Milj ö- o ch byggnadsnä m nden	

Verksam hetsB E RÄTT ELS Er

Miljö- och byggnadsnämnden

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

Årets händelser
Planärenden

etablering vid Stadsträdgården och en tillbyggnad av
marinmuseum på Stumholmen. För delar av Kungsmarken har detaljplanen ändrats i syfte att möjliggöra
kontorisering. Parallellt fortskrider planarbete för en ny
stadsdel på Pottholmen tillsammans med flera mindre
omfattande bostads- och verksamhetsplaner.
Förvaltningens engagemang i stadsmiljöfrågor har
resulterat i färdigställande av flera delprojekt som har
uppmärksammats med arkitekturpris.

Under året har översiktsplanen, Karlskrona 2030,

Bygglov/ bygganmälansärenden

färdigställts och antagits av Kommunfullmäktige tillsam-

Ärendemängden har under året legat på en fortsatt

mans med tematiska utredningar för vindkraft och grön-

hög nivå. Under året har förvaltningen tagit över han-

struktur. Stadsmiljöutredningen, Strategi Karlskrona har

tering av strandskyddsärenden från Länsstyrelsen samt

inarbetats i översiktsplanen. Översiktsplanen med dess

tillståndshanteringen för explosiva varor från polismyn-

utredningar har varit föremål för en bred medborgar-

digheten vilket kräver ökad arbetsinsats. Rekrytering

dialog med möten i olika kommundelar under proces-

har påbörjats för att klara det ökade inspektionskrav

sens gång.

som uppstår genom den nya plan- och bygglagstift-

Detaljplaner för bostäder har antagits för ca 230
lägenheter i flerbostadshus inklusive äldreboende i

ningen som träder i kraft i maj 2011.

Vedebylund, ca 150 villatomter samt utökade bygg-

Miljö- och hälsoskydd

rätter för fritidshus. Detaljplaner har tagits fram för

Ärendemängden har varit konstant men förväntas öka

förskola i Nättraby och Kättilsmåla. Planmässiga

till följd av konjunktursvängning samt nya ansvarsområ-

förutsättningar har också skapats för en större handels-

den för bl a läkemedelstillsyn. Förvaltningen har under
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längre tid varit lågt bemannad vilket innebär att tillsyn
inte har kunnat genomföras enligt lagstiftningens krav.
Under året har två nya tjänster inrättats inom livsmedel
och hälsoskydd. Ett projekt har startats under 2010
och fortsätter under 2011 för att genomföra tobakstillsyn. En ny miljöchef har rekryterats under 2010
vilket har frigjort en resurs som kommunekolog med
placering på plan- och bygglovavdelningen. Samarbetet mellan förvaltningens avdelningar har fortsatt med

God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har som mål för god ekonomisk
hushållning för miljö- och byggnadsnämnden antagit
målen:
(genomsnitt för normalt ärende med kompletta handlingar)
Handläggningstiden för ett detaljplaneärende ska i
genomsnitt uppå till högst 15 månader

goda ambitioner men kan utvecklas ytterligare där

Under året har beslut tagits om 17 detaljplaner. Hand-

ekologen är en naturlig länk.

läggningstiden varierar mellan 6 månader och 109

Under året har ett projekt genomförts kring kemi-

månader. Genomsnittstiden är 30 månader. 7 av 17

kaliehantering hos detaljhandlare vilket har medfört

detaljplaner handlades på en tid som uppfyllde målet

att vissa brister har avhjälpts. Förvaltningen har haft

(<15 mån). Om man räknar bort extremvärdet 109

stort engagemang i samband med exploatering av

månader blir genomsnittstiden för de 16 återstående

kv. Stärkelsen i Lyckeby med anledning av närheten till

25 månader, något mer än målsättningen.

kommunens ytvattentäkt.

Målet är inte uppfyllt.

Bostadsanpassningsbidrag

Ärenden som beslutas enligt delegation ska handläggas inom 10 arbetsdagar

Antalet ärenden under året uppgår till 561 vilket är

Mätmånader är jan, maj och sept 2010. Mätperioden

ca 2 % färre än föregående år. Under året märks att

omfattar 179 ärenden och handläggningstiden för

antalet bidragsärenden över 100 tkr är tiotalet färre än

160 beslutade ärenden uppgick till 14,7 arbetsdagar.

närmast föregående år. Det innebär en antalsmässig
halvering.
Genomsnittskostnaden per ärende har minskat från
20,5 tkr till 15,9 tkr.
Kostnaden för bidragsgivning inklusive reparationer
av utrustning uppgår till nära 9,7 mkr. De administrativa kostnaderna redovisas till knappt 0,6 mkr.

Målet är näst intill uppfyllt.
Ärenden som behandlas av miljö- och byggnadsnämnden ska vara färdigberedda inom 40 arbetsdagar
Mätmånader är jan, maj och sept 2010. Mätperioden omfattar 31 ärenden och handläggningstiden
uppgick till 39,4 arbetsdagar.
Målet är uppfyllt.

Nämndens resultat för verksamheten exklusive bostads-

Förhandsbesked ska vara färdigberedda för beslut
senast 40 arbetsdagar från det att ärendet lämnats in
till samhällsbyggnadsförvaltningen

anpassningsbidrag är +0.3 mnkr.

Mätmånader är sept 2010. Mätperioden omfattar

Ekonomiskt utfall
Avvikelsen mot budgeten, som förutsatte disposition
av eget kapital om 70 tkr, blir +0.4 mnkr.
För hanteringen av bostadsanpassningsbidrag har

8 ärenden och handläggningstiden för 2 beslutade
ärenden är inte statistiskt mätbart.

mnkr vilket ger en liten negativ budgetavvikelse om

Ett tillsyns- eller anmälningsärende enligt miljöbalken,
djurskydds- eller livsmedelslagen ska behandlas inom
30 arbetsdagar

-0,7 mnkr. Avvikelsen föregående år var -3,7 mnkr.

Mätperioden, januari månad, omfattar 52 ärenden

drygt 9,5 mnkr anslagits. Kostnaden har varit 10,3

varav 9 ej avslutade. De avslutade ärendena har i
genomsnitt handlagts på 33 dagar. 24 av ärendena
har en handläggningstid på under 1 vecka.
Målet anses vara uppfyllt.
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Framtiden
Det långsiktiga planarbetet styrs av visionerna i
kommunens översiktsplanering. Under 2011 fortlöper
översiktlig planering för Rosenholm. Följduppdragen
från kommunfullmäktigebeslutet om översiktsplanen avseende fördjupningar för skärgården, Lyckebyområdet
och Bastasjöområdet påbörjas först 2012.
Med utgångspunkt från översiktsplan Karlskrona
2030 kommer fokus att läggas i likhet med tidigare på
långsiktigt hållbar utveckling och effektivt markutnyttjande. Förtätning och funktionsomvandling är ledord
för utveckling av bostäder, kontor, handel och service
tillsammans med energihushållning, grönstruktur,
transporter och klimatfrågor i samhällsplaneringen.
Planeringsinsatser kommer att läggas på stadsbyggnadsprojekt i centrala lägen, med fortsatt utveckling
och förädling av centrumkärnan med utgångspunkt
från utredningen ”Strategi Karlskrona”.
En ny stadsdel utvecklas på Pottholmen vilken

Verksam hetsB E RÄT T ELS Er

nödvändiga inom plan- och bygglovavdelningen med
anledning av ny plan- och bygglag som träder i kraft
2 maj 2011.
Miljöavdelningen behöver utökas för att klara
inspektion och tillsyn enligt lagstiftning. En tjänst avses
att tillsättas under 2011 för inventering av avlopp
vilken finansieras med avgifter. Ytterligare förstärkning
förutsätts kunna ske längre fram. Avloppsinventering är
en viktig förutsättning för den kommande skärgårdsplaneringen. 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 miljö- och klimatfrågor bidrar
till minskat transportbehov och resurshushållning och
kan nämnas som exempel på samverkan liksom buller-,
markförorenings- och va-utredningar i samband med
detaljplaner och bygglov.

förutsätter flyttning av brandstationen till nytt läge.
Handelshamnen och Hattholmen/Oljehamnen med
omgivningar är andra intressanta utvecklingsområden
liksom Rosenholm och Södra Saltö. Planering av dessa
områden innebär tät samverkan mellan förvaltningens
avdelningar för att hantera markföroreningar, buller
etc. Centrummiljöerna i Jämjö, Nättraby och Rödeby
studeras vidare med syfte att skapa nya bostäder och
centrumfunktioner.
Antalet bygglovsärenden förväntas ligga på oförändrad hög nivå. En stor mängd detaljplaner har antagits
som skapar möjlighet för byggande. Nya rutiner blir

Miljö- och byggnadsnämnden
Resultaträkning (mnkr)

2010

2009

2008

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

12,0
-32,2
-20,2

11,7
-34,6
-22,9

12,4
-31,4
-19,0

Verksamhetsanslag
Årets resultat

19,8
-0,4

19,3
-3,6

19,3
0,3

Investeringsutfall

0

0,0

0,0

Antal anställda
Antal årsarbetare

39
38

36
31,5

37
37

Antal bygglov
788
Antal bygganmälningar
1 033
Antal ansökningar enskilt avlopp		
Antal detaljplaner, antagna
17
Antal detaljplaner, överklagade
4
Antal miljöärenden
1 766
– varav miljöskydd
1 219
– varav hälsoskydd
226
– varav livsmedel
321

853
1 022
142
20
3
1 923
1 067
368
488

805
903
8
3
1 712
1 085
177
450

575

506

Verksamhetsmått

Antal bostadsanpassningsbidrag

561

(djurskydd övergick till Länsstyrelsen från och med 2009)
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Tekniska nämnden

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

Årets händelser
Gata- hamn- och parkverksamhet

utanför Scandic hotell som återställande efter hotellbygget. Föryngringen av träd längs Drottninggatan har
fortsatt och under året har nio gamla träd bytts ut mot
sju nya.
Inför Wämöparkens 100-årsjubileum har renoveringar av kulturbyggnader gjorts. Dansbanan har försetts
med ny scen, ny välkomstport har byggts, lekparken
har renoverats och gränsen mot infartsleden har försetts med nytt bullerskydd.
Vid en inventering av hamnverksamhetens under-

Då både de inledande och avslutade månaderna un-

hållsbehov har de största akuta problemen funnits

der år 2010 bestod av strängt vinterväder med mycket

vid Nättrabyån, Saltö fiskhamn och Handelshamnen.

snö, har snöröjningsarbetet mer än fördubblats under

Undersökningar, utredningar och kontakt med Läns-

året. Förutom snöröjning har akut vägunderhåll innefat-

styrelsen samt Trafikverket har påbörjats och kommer

tande beläggningslagningar utförts i början av året på

att fortgå.

grund av tjälskador orsakade av den hårda vintern.
Som säkert många karlskronabor uppmärksammat
har broförnyelse av två broar längs Österleden utförts
under hösten.
Under året har Bastion Aurora försetts med konst-
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depån har tagits i drift. Fem träd har också planterats

Två kryssningsfartyg har också besökt Karlskrona
under året.

Fastighetsverksamheten
Fastighetsavdelningens huvuduppgift är att försörja de

närlig belysning och julbelysningen i granarna på

kommunala verksamheterna med ändamålsenliga lo-

Stortorget, Fisktorget och Palanderska har bytts ut mot

kaler. Detta sker dels genom egna lokaler i fastigheter

energibesparande ledlampor. Nytt blomsterprogram

som kommunen äger och dels genom inhyrda lokaler

för stadens parker har upprättats och den nya växt-

som ägs av externa fastighetsägare.
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I förvaltningen av de kommunala lokalerna ingår i

ningssystem senast vid utgången av år 2014. Antalet

fastighetsavdelningens ansvar, förutom uthyrningen till

fastigheter med oljeeldning har minskat från 30 till 24

de kommunala verksamheterna, även löpande (akut)

under året.

och planerat underhåll av fastigheterna, ansvar för
försörjning av media, dvs värme, el, vatten och avlopp

Vatten- avloppsverksamhet

samt renhållning (avfallshantering), skötsel av till fastig-

Redogörelsen finns i särskild verksamhetsberättelse.

heten tillhörande ytor utomhus, i många fall även inre
skötsel/städning. Fastighetsavdelningen lägger också
mycket kraft och resurser på att energieffektivisera de
egna fastigheterna, vilket gett mycket goda resultat de
senaste åren.
I fastighetsavdelningens förvaltningsansvar ingår
också att projektera och uppföra nya lokaler/byggnader som svarar upp mot verksamheternas behov av
utökade lokalytor, de föregående och kommande åren
främst inom handikappförvaltningens och barn- och
ungdomsförvaltningens verksamhetsområden.
Årets enskilt största händelse inträffade då kommunfullmäktige den 25 mars 2010, § 34 beslutade att
upphäva den tidigare beslutade underhållstimeouten
för 2010 samtidigt som man beslutade att återföra
underhållsmedel från underhållstimeout 2009. Fastighetsavdelningens planering för de reducerade underhållsramarna 2010, som omfattade 13 mnkr, fick nu
ställas om till en underhållsnivå på 31 mnkr.
Den 27 maj 2010 (§ 70) beslutade kommunfullmäktige att medge fastighetsavdelningen ett överskridande
med maximalt sex miljoner kronor för att täcka kostnaderna för att riva ett antal kommunala byggnader, av
vilka många stått tomma en längre tid och förfallit. De
mest kända rivningsobjekt bland dessa var Wämöhallen (gamla ishallen), godsmagasinet vid Järnvägsstationen, bussgaraget vid brandstationen samt fd
kommunhuset i Lyckeby vid Medborgarhuset. Nedan
redogörs utförligare för detta projekt.
En annan viktig händelse var när kommunfullmäktige
den 27 maj 2010 (§ 80) beslutade om investeringstillstånd till den i många år planerade och projekterade
ombyggnaden av kommunens flaggskepp – Rådhuset,
för hyresgästen Domstolsverkets räkning. Ombyggnaden beräknas stå klar vid halvårsskiftet 2011.
Energieffektiviseringen har fortsatt med oförminskad

Ekonomiskt utfall
Kommunfullmäktige beviljade den 27 maj 2010
tekniska nämnden rätten att överskrida befintlig ram
med -6 mnkr för rivning av fastigheter. Totala kostnader
för rivning av de utpekade fastigheterna slutade dock
på -4,4 mnkr.
Det ekonomiska utfallet 2010 för hela tekniska förvaltningen blev -20,9 mnkr, vilket ger en avvikelse om
-16,5 mnkr mot beviljat budgeterat överskridande.
Budgetramen för skattefinansierade verksamheter
uppgår till 99,1 mnkr och har ökat med 36 mnkr inför
budgetåret 2010, vilket bland annat beror på upphävande/återställande av underhållstimeout samt utökad
ram för ökade kostnader i samband med vinterväghållning. Den skattefinansierade verksamheten uppvisar en
negativ avvikelse på -12,8 mnkr, vilket ger en avvikelse
om -8,4 mnkr mot beviljat budgeterat överskridande.
Ökade vinterrelaterade kostnader utgör den största
avvikelseposten inom den skattefinansierade verksamheten.
För avgiftsfinansierade verksamheter med beslutat
budgeterat resultat på +1,9 mnkr blev resultatet -8,1
mnkr, vilket ger en negativ avvikelse om -10 mnkr mot
beslutat resultatkrav. Den största förklaringen till den
negativa avvikelsen är att man förändrat principerna
för redovisning av anläggningsavgifter inom vattenoch avloppsverksamheten, motsvarande 7,4 mnkr.

God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har som mål för god ekonomisk
hushållning för tekniska nämnden antagit målen:

Skattefinansierad verksamhet
• Målsättning: Det planerade utförda underhållet för

styrka, vilket bland annat inneburit fortsatt arbete med

fastighetsunderhåll skall öka från 62 kr/m² 2007

uppföljning, analys och åtgärder av energianvänd-

till minst 71 kr/m² 2009 och uppgå till minst

ningen. Konverteringen av oljeeldade fastigheter har

89 kr/m² 2011.

fortsatt med målet att ha samtliga oljeeldade fastig-

Resultat 2010: Planerat underhåll utgjorde 103 kr/m²

heters värmesystem ersatta med alternativa uppvärm-

av totalt fastighetsunderhåll.
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• Målsättning: Under 2010 skall minst tre fastigheter

• M
 ålsättning: Av de boende i flerfamiljshus skall från

utanför fjärrvärmeområdet ställas om till uppvärm-

år 2008 minst 75 % ha valt sortering av hushålls-

ning genom alternativ förnyelsebar energi.

avfall. För 2009 skall detta öka till 80 %, 2010

Resultat 2010: I Strömsbergs skola har bergvärme och
i Ramdala skola har värmepump (luft/luft) installerats.

öka till 85 % och till 2011 skall minst 90 % ha valt
sortering av hushållsavfall

Projektering av pelletsanläggningar har utförts för

Resultat 2010: 87,3 % har valt sortering av hushålls-

Holmsjö skola och Jändelskolan.

avfall.

• Målsättning: Antal anläggningar i kommunens fastighetsbestånd, som försörjs med olja skall minska
från dagens 27 st, till 19 st år 2009 för att 2011
vara helt avvecklade.
Resultat 2010:Antal anläggningar har minskat till
19 st.
• Målsättning: Energiförbrukningen 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
Resultat 2010: Energiförbrukningen är 110 kWh/kvm
• Målsättning Energiförbrukningen 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
Resultat 2010: Energiförbrukningen per belysningspunkt inom trafikbelysning gata/trafik är 452 kWh
per ljuspunkt.

Avgiftsfinansierad verksamhet
• Målsättning: Av 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
Resultat 2010: 96,6 % har valt sortering av hushållsavfall.
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Framtiden
Den stränga vintern årsskiftet 2010/2011 har medfört
kostnader för 2011 då snöbortforsling från innerstaden
och vissa bostadsområden var tvunget att utföras även
under januari månad.
Gata/hamn/parkavdelningen kommer under 2011
att ta fram en parkeringsstrategi för Trossö med syftet
att förbättra antalet tillgängliga parkeringsplatser
för kunder, höja parkeringsintäkterna, förenkla för
städning och snöröjning samt förbättra parkeringssituationen för de boende.
Planerat underhåll bygger på att reducera sannolikheten för att plötsliga fel uppstår. Underhållsåtgärderna
utförs enligt en förutbestämd plan antingen regelbundet
eller under bestämda intervall som baseras på hur
länge en komponent/byggnadsdel använts.
Under 2010 återtogs det eftersläpade underhållet
som föranleddes av 2009 års ”timeout” och fastighetsavdelningen går in i 2011 med målsättningen
att årets budgetmedel möjliggör ett gott resultat både
för hyresgästerna samt den tekniska förvaltningen av
fastigheterna.
Genom en väl utarbetad underhållsplan där åtgärder prioriteras i rätt ordning, kommer löpande underhåll och kostnader orsakade av fukt/mögel på sikt att
minska. Denna modell infördes för ett par år sedan och
förvaltningen kan nu se dess positiva effekter.
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Energieffektiviseringen kommer att fortsätta att utvecklas. En fortsatt satsning kommer även att ske på att
minska konsumtionen av eldningsolja och el.
Kraven på lokaleffektivisering fortsätter att vara en
prioriterad fråga och kommer att kräva omfattande
insatser från fastighetsavdelningen under 2011 liksom
under tidigare år.
Under 2010 slutfördes i stort sett åtgärderna för tillgänglighetsanpassning i kommunens allmänna lokaler
(enkelt avhjälpta hinder i allmänna lokaler), endast
uppskyltning återstår vilket kommer att utföras under
våren 2011. Därmed uppfyller Karlskrona kommun de
nya lagkraven som gäller från 1 januari 2011. Dock
kommer detta projekt att fortsätta vidare in i 2011
genom att ambitionsnivån höjs till att även gälla skollokaler och vissa allmänna lekplatser. Önskemål om
att utöka handikappramperna ute på Telenor Arena
Karlskrona har också dykt upp i början på 2011.

Tekniska nämnden
Resultaträkning (mnkr)

2010

2009

2008

Intäkter		
Kostnader		
Nettokostnad		

652,3
-770,4
-118,1

655,9
-723,1
-67,2

632,7
-715,3
-82,6

Verksamhetsanslag
Årets resultat		

97,2
-20,9

81,9
14,7

81,0
-1,6

Investeringsutfall		

174,9

112,1

106,0

Antal anställda		
Antal årsarbetare

249
243

243
230

249
242

476
332
144
5

477
339
138
5

488
339
149
10

1,0%
841
34 316

1,05%
825
13 447

2,0%
875
23 332

72%
103,36

45%
40

67%
69

19
320

25
493

30
620

702,41

621

622

1 193

1 264

1 117

Verksamhetsmått		
Fastighetsförvaltning (1000 kvm)
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

2010

2009

2008

Gator o vägförvaltning			
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
Gatuparkering

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

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

499
18,38
5,27
9,14
1,81
2,16
734
14 650
5 748
8 590
3 125
37
4 744

3 200
38
5 585

			

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

184

175

196

19

16

24

Hamn				
Fritidsbåtsplatser,
kommunal förvaltning
Fritidsbåtsplatser,
självförvaltning		
Fritidsbåtplatser,
båtklubbsarrende		

1 500

1 450

1426

950

899

899

188

188

188
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Tekniska nämnden/VA-verksamheten

Riksdagen antog en ny lag år 2007, Lag om allmänna
vattentjänster. Lagen ställer krav på att va-verksamheten
särredovisas och att särskild resultat- och balansräkning upprättas. Va-redovisningen är särredovisad vad
det gäller drift, och beträffande balansräkningen finns
de flesta poster särredovisade. De poster som ingår
i kommunens balansräkning har indentifierats och
brytits ur för att ge en rättvisande bild av de tillgångar
och skulder som hänför sig till va-verksamheten, med
undantag av VA-verksamhetens andel av kommunens
totala pensionsskuld som inte är beaktad i VA-redovisningen. Då en särredovisning av va-verksamheten
inte har gjorts fullt ut tidigare år, har balansräkningen
avseende 2009-12-31 kunnat tas fram utifrån 2010
års resultat- och balansräkning. Redovisningen bedöms
ge en rättvisande bild.
Från och med 2011 är balansräkningen helt
särredovisad, med undantag av pensionsskulden.

Ansvarsområde
Inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp verka
för en god försörjning enligt gällande lagar, föreskrifter
och direktiv.
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Årets händelser
Under år 2010 har vatten- och avloppsverksamheten
utfört ett flertal privata VA-saneringar, vilket inneburit
att 400 nya abonnenter tillkommit. Under året har också ett flertal större läckor och projekt i syfte att förbättra
Karlskrona kommuns rörnät utförts. Ett projekt som kommer att fortgå under tre år har startats under året och
innebär en satsning på planerat utbyte av galvserviser
och huvudledningar på Lilla Pantarholmen och Långö.
Sanering och utbyte av VA-ledningar i samband med
fjärrvärmeutbyggnaden på Trossö, Saltö och Hästö har
också utförts under året. På grund av flera källaröversvämningar i Nättraby, har en utredning startats i syfte
att förhindra översvämningar i framtiden..
Underhållsåtgärder inom verken har skett på Saleboda Vattenverk, för att få bukt med bakterieproblem,
Saltö reningsverk har lagts ned, ombyggnad av pumpstationen på Brovägen, samt åtgärd av kompressorhaveri på Koholmens reningsverk.

		 Tekniska näm nden/ VA- verksam heten	

Ekonomiskt utfall
Det ekonomiska utfallet 2010 för VA-verksamheten
-8,4 mnkr, vilket ger en avvikelse om -7,4 mnkr mot
beviljat budgeterat överskridande.
I samband med budget för 2010 beslöt kommunfullmäktige att va-verksamheten fick ianspråkta 1 mnkr av
det egna kapitalet.
Förklaring till den negativa avvikelsen är helt hänförligt till de förändrade principerna för redovisning av
anläggningsavgifter inom vatten- och avloppsverksamheten, motsvarande 7,4 mnkr.

Verksam hetsB E RÄTT ELS Er

markägare har överklagat beslutet som nu får handläggas av fastighetsdomstolen i Karlskrona. Projektering
av infiltrationsdammar och servicebyggnad i Johannishus samt tryckstegringsstation vid Nättrabyån startar
när beslutet från miljödomstolen vunnit laga kraft.
Övriga kommande händelser inom vatten-, avlopps
och renhållningsverksamheten kommer att vara utbyte
av galvserviser i Spjutsbygd, TV-filmning av VA-ledningar i Backabo och Hästö samt relining av avloppsledningar och byggande av dagvattenmagasin för att
förebygga källaröversvämningar i Nättraby.

God ekonomisk
hushållning
Kommunfullmäktige har som mål för god ekonomisk
hushållning för tekniska nämnden, Va-verksamheten
antagit målet:
Målsättning: Andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen, som bedöms med anmärkning, skall som
ett rullande femårsmedelvärde minska med 50 %
senast år 2012 med 2004 som startår

Tekniska nämnden
VA-verksamheten
2010

Resultat 2010: Det rullande medelvärdet har minskat

Verksamhetsmått

med 1,3 % från 2007 till 2010.

Kostnader i kr per kbm
inkl moms för hushåll med
förbrukning 200 m3/år
Konsumtionsavgifter i tkr
Anläggningsavgifter i tkr
Anläggningsavgfter i tkr
– skuld till kollektivet
Antal tm3 debiterad
vattenmängd		
Antal tm3 producerat vatten
Antal tm3 renat avloppsvatten

Framtiden
Ombyggnaden av Karlskrona vattenverk pågår enligt
planerna, där påbyggnad respektive ombyggnad av
befintliga kolfilter kommer att utföras under 2011.
Pumpstation till Johannishusåsen och ombyggnad av
oxidationsbassänger beräknas starta vid årsskiftet vara
klar till början av 2013.
Ansökan om den färdiga anläggningen i Johannishusåsen är inskickad till miljödomstolen och huvudförhandling har hållits i april månad 2010. Miljödom
förväntas i början av 2011. Lantmäteriet har haft ledningsrättsförhandling för överföringsledningarna. Två

42,5
127 229
827

2009

41,25
40,00
124 997 120 666
10 403
8 391

7 444
3 802
Miljöredv
Miljöredv

3 839
5 348
6 415

VA-abonnemang,		
13 268
12 984
abonnemangsfördelning:			
Vatten och avlopp
12 292
11 795
Vatten		
414
678
Avlopp		
562
511
Renhållning,
abonnemangsfördelning:
Villor, osorterat
Villor, sorterat
Villor, hemkompost

2008

3 828
4 672
7 537
12 817
11 647
670
500

523
9 046
5 600

504
8 783
5 565

525
8 596
5 526

Fritidhus, osorterat
Fritidshus, sorterat
Fritidshus, hemkompost

259
1 388
770

275
1 378
682

252
1 350
646

Flerfamilj, osorterat
Flerfamilj, brännbart
Flerfamilj, komposterbart

467
1 803
1 417

524
1 695
1 337

301
947
828

6 112

6 260

5 969

Slamtömning		

Latrintömning				
Åretrunttömning
5
7
Sommartömning
126
162

10
192
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Tekniska nämnden
VA-verksamheten
Resultaträkning
(mnkr)
		
Verksamhetens intäkter extern
Verksamhetens intäkter internt
Verksamhetens kostnader
Pensionsskuldökning
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter/generella statsbidrag
Kommunbidrag
Kalkyldifferens
Avkastningskrav
Resultat efter skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter skatteintäkter
och finansnetto
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Bokslutsdispositioner
Förändring av eget kapital

2010

133 142
6 882
-117 247
0
-17 547
5 510
0
0
0
0
5 510
203
-14 107
-8 394
0
0
0
-8 394

2009

Balansräkning (mnkr)		

2010

2009

Tillgångar
Anläggningstillgångar Mark, byggnader
och tekniska anläggningar
Fastigheter
350 118 330 114
Pågående nyanläggning
18 310
5 224
Maskiner och inventarier		
Inventarier
51
0
Finansiella anläggningstillgångar		
Långfristiga fordringar
111
111
Summa anläggningstillgångar
368 590 335 449
Omsättningstillgångar		
Förråd, lager
0
Kundfordringar
17 841
Fordringar koncernföretag
228
Kortfristiga fordringar
5 367
Likvida medel
24 337
Summa omsättningstillgångar
47 773
Summa tillgångar

416 363

0
29 495
0
32 534
0
62 029
397 478

Eget kapital och skulder
Eget kapital		
Eget kapital, ingående värde
-7 891
Årets resultat
8 394
Summa eget kapital
503

-7 891
0
-7 891

Avsättningar		
Övriga avsättningar
0
Summa avsättningar
0

0
0

Långfristiga skulder		
Långfristiga skulder till kommunen
-386 918 -386 918
Långfristiga skulder till koncernföretag
0
0
Långfristiga skulder, anslutningsavgifter
-7 444
0
Summa långfristiga skulder
-394 362 -386 918
Kortfristiga skulder		
Kortfristiga skulder
-22 503
Summa kortfristiga skulder
-22 503
Summa eget kapital och skulder
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-2 669
-2 669

-416 362 -397 478
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Noter

till
balansräkningen (mnkr)
		

Verksam hetsB E RÄTT ELS Er

2010		2009

NOT 1
Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder kommunen
Kortfristiga skulder koncernen
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa

-8 551
0
-293
-7 706

0
0
0
-2 669

-5 953
-22 503

0
-2 669
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Översikt
AB Karlskrona Moderbolag
(mnkr)
Omsättning
Resultat efter finansnetto
Soliditet %
Eget kapital
Balansomslutning

2010

2009

2008

2007

2,5
-4,8
26
106
409

1,7
-12,3
41
170
418

1,7
-19,3
44
188
428

1,6
-17,7
50
213
427

Moderbolagets, Affärsverken AB, verksamhet under
året per verksamhetsgren:
Elnät
Affärsområdet har under året förlagt kabel till nya
exploateringsområden. Arbetet med utbyggnad av
20kVs slingor har fortsatt enligt plan. Arbetsmiljöarbetet med utbyte av bla kabelskåp pågår.

Ändamål
Ändamålet med bolagets verksamhet är att bolaget
genom sin ägarfunktion skall samordna de verksamheter som bedrivs i aktiebolagskoncernen och styra
verksamheten efter de mål som kommunfullmäktige/
kommunstyrelsen bestämmer. Bolaget ägs till 100 %

Värme
Affärsområdet redovisar ett försäljningsrekord. Under
2010 har arbetat koncentrerats till kulvertutbuggnad
till nya områden samt huvudledningen till kraftvärmeverket. Byggnationen av kraftvärmeverket följer tidplan

av Karlskrona kommun.

och beräknas kunna var i drift sommaren 2012.

Affärsverken Karlskrona AB

lånevolym ökar. Tillströmningen av kunder ökar stadigt

(mnkr)

vid invigningen.

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

Investeringen i kraftvärmeverket innebär att bolagets

2010

2009

2008

2007

475
27
21
20
37
1 481

388
30
27
26
24
1 012

365
35
29
28
24
863

341
34
28
28
24
838

Ändamål

och det nya kraftvärmeverket kommer att bli fullbelagt

Renhållning
Affärsverken sköter insamling och omhändertagande
av hushållsavfall enligt upphandling från kommunen.
Båttrafik
Blekingetrafiken har gjort en ny upphandling av

Bedriva inköp, produktion och distribution av energi

skärgårdstrafiken. Affärsverken lämnade det bästa

inom områdena el, fjärrvärme fjärrkyla och gas,

anbudet. Den nya upphandlingen avser en sjuårs-

driva kommunikationsnät och IT-tjänster kopplade till

period med början år 2011. Trafikverket kommer

den bransch företaget är verksam inom, insamla och

from 2011 att köra Aspö-färjan i egen regi.

omhänderta hushålls- och industriavfall, utöva trafikservice, äga och förvalta fastigheter med flera anlägg-

Stadsnät

ningar för Affärsverksrörelsens behov samt äga och

Bolaget har fortsatt med utbyggnad av fibernät och

förvalta andelar och aktier med anknytning till bolagets

anslutet ett stort antal nya fastigheter. Affärsverken

verksamhet. Affärsverken AB äger 100 % av aktierna

vann Karlskrona kommuns upphandling av accessnät

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

till de kommunala förvaltningarna. Under året har

ost Energi AB. Sydost Energi AB är ett vilande bolag.

förfrågningarna ökat kraftigt kring utbyggnad i hela

Viktiga händelser
Koncernen Affärsverken omsatte under året 1 033 mkr,
vilket är en ökning med ca 35 % jämfört med 2009.
Koncernens resultat före dispositioner blev 42,6 mkr
jämfört med budgeterat 41 mkr.
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kommunen.
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Affärsverken Energi AB
(mnkr)
Omsättning
Resultat efter finansnetto
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

Verksam hetsB E RÄT T ELS Er

Vid årsskiftet hade bolaget 73 outhyrda lägenheter varav 50 spärrade lägenheter. Bolaget hade

2010

2009

2008

2007

580
15,8
4
4,8
106

392
4,3
4
4,8
125

312
12
5
4,8
99

206
10
6
4,8
85

15 studentrum outhyrda.
Bolaget har inlett, genomfört och slutfört betydande
underhållsinsatser både i hyresrätter och i äldreboenden under året. Det planerade underhållet uppgår till
30 mkr dvs extra insatser har gjorts under året med
7 mkr mer än budgeterat. Totalt har 28 mkr nedlagts i
investeringar under året varav den största är nybygg-

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

Viktiga händelser
Kundantalet har ökat och så även omsättningen från
392 mkr 2009 till 580 mkr 2010. Under året har handelspriserna för el varierat kraftigt. Bolaget har kunnat
säkra inköp till bra priser. Omskrivningen av avtalen
har bidragit till stabilare prisstruktur och mindre risker.
Årets resultat efter finansiella poster är 15,8 mkr mot
budgeterat resultat på 6,8 mkr.

Omsättning
Resultat efter finansnetto
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

Av de projekten som pågår kan nämnas: kontor på
Kungsmarksvägen 73–75, smålägenheteter på Rosenfeldtsskolan samt Vedebylund.

Kruthusen
Företagsfastigheter AB
(mnkr)

2010

2009

2008

2007

60
1,5
6
39
602

55
3
7
38
547

55
3
10
37
365

55
4,2
10
37
365

Omsättning
Resultat efter finansnetto
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

Ändamål

AB Karlskronahem
(mnkr)

nationen av samsjuklighetsboende på Ringö (6 mkr).

Bolagets syfte är att med beaktande av kommunalrätts-

2010

2009

2008

2007

315
6,2
19
322
1 794

309
6,6
18
316
1 815

298
-3,8
18
312
1 827

290
-3,6
18
312
1 828

liga regler förmedla mark- och flexibel lokalupplåtelse
till företag och därigenom skapa etablerings- och
utvecklingsmöjligheter för nya samt befintliga företag
och organisationer inom kommunen

Viktiga händelser

Ändamål

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till

AB Karlskronahem har som övergripande mål för sin

+1,5 mkr vilket avviker negativt med -1,5 mkr jämfört

verksamhet att förvärva, avyttra och förvalta fastigheter
eller tomträtter i Karlskrona Kommun.

med budget.
Efterfrågan har varit hög främst avseende industrilokaler och något lägre för kontorslokaler. Vakansgraden

Viktiga händelser

är ca 4 % för bolaget som helhet. Investeringar har

Resultatet efter finansiella poster uppgick till +6,2 mkr

under året gjorts med 106 mkr avseende Blekinge

för år 2010 vilket är i överensstämmelse med ägarens
resultatkrav.
Bolaget fortsätter med sitt arbete med energibesparingar. Bolaget har investerat i bla solpaneler på
Marieberg och sjövärme vid nybyggnationen på
Ringö. En fortsatt anslutning till fjärrvärme har pågått
under året, vilket minskar fossila bränslen.

Tekniska Högskola som nu är avslutat. Högre skötselkostnaderna har varit höga pga den hårda vintern.
Bolaget har under året överlåtit terminalbyggnaden
till Karlskrona Stuveri AB vilket har påverkat bolagets
resultat negativt. Avtalen med Blekinge Tekniska
Högskola är självkostnadsavtal och motsvarar 65%
av omsättningen i bolaget.
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Karlskrona Baltic Port AB

Kommunalförbundet
Räddningstjänsten
Ö Blekinge

Ändamål
Bolaget har till uppgift att utföra lossnings- och
lastningsarbeten.

(mnkr)

Viktiga händelser
Bolaget är from 1 juli delägt till 49 % av Karlskrona
kommun och 51 % Stena Line.

AB Arena Rosenholm
Karlskrona
(mnkr)

2009

2008

2007

64
0,8
6
3
57

66
0,2
4
2
54

66
0
5
2
46

62
0
2
0,9
42

Ändamål
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge

2010

2009

2008

2007

11,9
-0,8
26
0,6
2,5

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

Omsättning
Resultat efter finansnetto
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

Omsättning
Resultat efter finansnetto
Soliditet %
Eget kapital
Balansomslutning

2010

Ändamål
Bolaget ska bedriva idrotts- och kulturevenemang,
utställningar och liknande inom Telenor Arena Karls-

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

Viktiga händelser
Förbundet omsätter 64 mkr och resultatet för år 2010
är ett positivt resultat på 0,8 Mkr.
Det positiva resultatet beror bl. a. på att intäkterna

krona eller inom annan anläggning i Karlskrona kom-

varit större än planerat samt vakanser på personal-

mun samt bedriva turismverksamhet. Syftet är att stärka

sidan.

Karlskrona som varumärke

Viktiga händelser
Bolaget omsatte under året 11,9 mkr jämfört med
8,5 mkr 2009. Bolagets resultat är -0,8 mkr.
Under 2010 har bolaget arrangerat 8 större evenemang riktat mot olika målgrupper. Bolaget har även
arrangerat lövmarknaden, SAIL och VIVA. Bolaget
ansvarar även för turistbyrån.

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

Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinge är ett kommunalförbund med
Blekinges kommuner som medlemmar. Vårdförbundets
huvuduppgift är att bedriva olika typer av institutionsvård eller erbjuda andra tjänster inom det psykosociala
eller neuropsykiatriska området. Vårdförbundet är också
huvudman för gruppboenden för vuxna inom autism.

Karlskrona Baltic Port AB
Företaget bildades den 1 juli 2010 i och ägs till 49 %
av Karlskrona kommun och till 51 % av Stena Line
AB. Företaget äger och driver Verkö färjehamn. Ett
särskilt ägarsamråd där Karlskrona kommun och Stena
Line har två ledamöter var fattar beslut i frågor som
påverkar bolagets verksamhet, större investeringar,
vinstutdelningar och kapitaltillskott.
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Strategiska
arbetsgivarfrågor 2010
Vi vill vara en intressant och attraktiv arbetsgivare!
Vad gör Karlskrona kommun för att uppfattas som
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2010 genomförde vi med hjälp av BTH en utvärdering
av personalprogrammet som visar att generellt sett är
uppfattningen om personalprogrammet positivt hos
chefer, medarbetare och fackliga företrädare. BTH
föreslår i sin utvärdering ett antal förbättringsåtgärder

en intressant och attraktiv arbetsgivare av nuvarande

som kommer att ingå i arbetet med att utveckla personal-

och blivande chefer och medarbetare? För att skapa

programmet under 2011. En styrgrupp bestående av

tydlighet i uppdraget har vi delat in område Personal

KS ordf, 2:e vice ordf, personaldelegationens ordf samt

i tre strategiska delar:

personalchef är tillsatt för det arbetet som beräknas

1 Kompetens & bemanning

vara klart under 2011.

2 Hälsa & arbetsmiljö
3 Löner & avtal
Här följer en redogörelse för de aktiviteter som
bedrivits under 2010.

1 Kompetens & bemanning

Omställningsprogram – anställningsprövning
Omställningsprogrammet som startade i november
2008 och avslutades i oktober 2010 är ett konkret
exempel på hur vi arbetar för att vara en intressant
och attraktiv arbetsgivare. Karlskrona kommun satsade

Sedan 2006 arbetar vi med ett personalprogram som

50 miljoner kronor på att erbjuda medarbetare möjlig-

bygger på gemensamma värderingar och fokuserar på

heter till omställning och utveckling istället för varsel

mötet – mötet med varandra och mötet med medbor-

och uppsägningar. Totalt anmälde sig 289 personer

garna. Samtliga chefer är utbildade handledare i pro-

till programmet och av dem har 126 personer fått

grammet och arbetsplatsträffar är det forum där chefer

möjlighet att utvecklas vidare antingen inom eller

och medarbetare systematiskt arbetar med programmet

utanför vårt arbetsgivaransvar. Omställningspro-

som består av upplevelsebaserade övningar. Under

grammet bedöms bidra med en årlig besparing på
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ca 40 miljoner kronor.

2010 har vi inte bedrivit någon Ledarskola. Behovet

Anställningsprövning har tillämpats på samtliga

finns och kommer att öka ytterligare med de pensions-

tjänster som ett komplement till omställningsprogram-

avgångar vi står inför inom chefsgrupperna. Det inne-

met. Anställningsprövning innebär att samtliga tjänster

bär att vi under 2011 kommer att påbörjar arbetet

som överstiger 3 månader ska genomgå särskild pröv-

med en ny Ledarskola för medarbetare som i dagsläget

ning via personaldelegationen. Totalt har 576 tjänster

inte har ett chefsuppdrag.

prövats under 2010 och ingen av dem har fått avslag.
Karlskrona kompetenscenter KKC
Rekrytering, pensioner och kompetensväxling

En intressant och attraktiv arbetsgivare erbjuder med-

Stora pensionsavgångar och kompetensväxling

arbetare kompetensutveckling och arbetar systematiskt

kommer att bli utmaningar för oss de närmaste åren.

med kompetensförsörjning. Karlskrona Kompetenscen-

Därför kommer vi under 2011 att delta i ett projekt

ter (KKC) startade som ett projekt 2005, blev perma-

anordnat av Kairos Future för att lära oss mer om hur

nent verksamhet 2008 och har därefter fortsatt att

rekryteringsbehovet kommer att se ut med tanke på

utvecklas till en professionell leverantör inom området

vårt framtida uppdrag som kommun. Det är inte längre

kompetensutveckling för kommunens samlade verksam-

självklart att ersätta avgående befattningshavare med

het. Karlskrona kommun är en av få kommuner i Sve-

samma kompetens. I Karlskrona kommun är pensions-

rige som valt att ta ett samlat grepp kring kompetens-

avgångarna vid 65 års ålder beräknade till ca 1500

utveckling och den utvärdering som genomfördes inför

personer under de närmaste 10 åren. Avgångarna

projektslut visar att detta är det mest effektiva sättet för

fördelar sig någorlunda jämnt under en 10 års period

kommunen som helhet att bedriva kompetensutveckling.

med ca 150 avgångar per år. De stora volymerna av
pensionsavgångar finns inom skola, vård och omsorg.

Introduktion

Åldersfördelningen i kommunen är relativt jämn med

Övergripande introduktion för nya medarbetare ska

en medelålder på ca 47 år. Generellt sett har det

genomföras två gånger per år vilket också har skett

under 2010 inte varit svårt att rekrytera medarbetare

under 2010. En kvalitativ utvärdering av introduktionen

med rätt kompetens till lediga befattningar i kommu-

för nya medarbetare som enl våra riktlinjer ska ske i

nen men för några få yrkesgrupper framförallt inom

tre steg – arbetsplatsen, förvaltningen och kommun-

samhällsbyggnadsförvaltningen har det varit svårt att

övergripande – har genomförts under 2010 vilket lett

rekrytera rätt kompetens för uppdragen.

till ett antal förbättringsåtgärder i syfte att underlätta
introduktionen för nya medarbetare framförallt på

Ledarskap och ledarutveckling på flera nivåer
Alla chefer i Karlskrona kommun (ca 230) deltar
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förvaltningarna.

kontinuerligt i ledarutveckling – det är ett av våra

2 Hälsa & arbetsmiljö

mål. Det innebär att vi arbetar systematiskt med att

Kommunhälsan

utveckla vårt ledarprogram som idag innehåller två

På samma vis som vi har ett center för kompetens-

steg och omfattar tidsmässigt ca 1 år per steg. Steg 1

utveckling har vi ett center för hälsoutveckling –

finns för nya chefer och steg 2 är en fortsättning med

Kommunhälsan. Vi tillhör de kommuner som valt att

förkunskapskrav steg 1. Ledarprogrammet steg 2 har

ha en inbyggd företagshälsovård. Det har bl a givit

genomförts under 2010 med de teman som planerats

oss möjligheten att skapa ett Möjligheternas Hus och

– Mångfald under våren och Samtalets möjligheter

en Förvaltningsring. Där erbjuder vi medarbetare som

under hösten 2010. Ledarprogrammet steg 1 för nya

är, eller riskerar att bli, sjukskrivna en möjlighet till

chefer påbörjas kontinuerligt då tillräckligt antal nya

rehabilitering, omplacering och att utvecklas vidare

chefer tillkommit så att en utbildning kan starta. Under

för att undvika sjukdom. Inriktningen för Kommunhäl-

2010 har vi också börjat undersöka möjligheterna att

san de kommande åren är att arbeta hälsofrämjande

samordna ledarutvecklingsaktiviteter med övriga kom-

och förebyggande för att därmed minska behovet av

muner i Blekinge.

rehabiliterande aktiviteter. Hälsoinspiratörer ingår som

		

en del i strategin och finns på varje förvaltning.
De friskvårdsaktiviteter som funnits att tillgå för samtliga anställda i Karlskrona kommun under 2010 har
varit simning en gång i veckan i någon av kommunens
simhallar samt möjlighet att gympa kostnadsfritt flera
gånger i veckan
I vår friskvårdspolicy ingår en friskvårdstimme i
veckan. Nyttjandet av friskvårdstimmen varierar mellan
förvaltningar och arbetsplatser och vid senaste mätningen uppger endast 31% att de använder friskvårdstimmen. Drygt 70% av våra medarbetare uppger att
de motionerar på något vis minst 1 gång/vecka.
Riskbruk
Under 2010 planlades en utbildning för alla medarbetare och chefer på tema Riskbruk för genomförande under 2011. Målet med utbildningen är att
öka medvetenheten kring begreppet riskbruk samt öka
kunskapen hos var och en kring alkoholkonsumtion och
dess effekter.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del i
det dagliga arbetet och bedrivs genom arbetsplatsträffar, i samverkansgrupper tillika skyddskommittéer och
medarbetarsamtal. Under 2010 har vi fokuserat kommunikationen kring det systematiska arbetsmiljöarbetet,
förbättrat den utbildningsdel som ingår i chefsutbildningen och förenklat bilden av vad det systematiska
arbetsmiljöarbetet innebär så att samtliga chefer och
medarbetare känner till innebörden av begreppet och
ser det som en del av det dagliga arbetet.
Sjukfrånvaro
2010 fortsätter trenden och antalet sjukdagar har
minskat med nästan 3 dagar per anställd. Procentuellt
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3 Löner & avtal
Löneöversyn
En löneöversyn för samtliga fackliga förbund som
Karlskrona kommun har kollektivavtal med genomfördes under 2010 på ett effektivt sätt. I arbetet deltog förhandlingschef, Kommunstyrelsens personaldelegation,
förvaltningsledningar, chefer och personalspecialister.
2010 tecknades nya centrala avtal med de fackliga
organisationerna. Detta innebar viss fördröjning och
vi inte kunde inte betala ut nya löner i april då avtalen
började gälla. Ett mycket gott samarbete ledde dock till
att ny lön utbetalades i juni, augusti och oktober varierande på olika avtalsområden. Förhandlingen genomfördes genom metoden ”dialog chef–medarbetare”
med undantag av Kommunals avtalsområde. Dock kan
konstateras att även inom detta avtalsområde har skett
ett mycket konstruktivt arbete med att sätta chefens
ansvar i fokus med lönesamtalet som grund vid fördelningen av löneöversynsutrymmet.
Arbetsvärdering
Samtliga befattningar inom Karlskrona kommun
genomgår en förnyad digitaliserad arbetsvärdering.
Under 2010 har samtliga befattningar i kommunens
verksamhet beskrivits och värderats av närmsta chef.
Därefter har attestanter (personalspecialister) granskat värderingarna innan dessa skickades till den
referensgrupp som består av fackliga företrädare
på kommunövergripande nivå. Denna grupp har att
göra en sammanvägning av helhetsresultatet och vid
behov återremittera värderingar till förvaltningarna för
omprövning.
Bedömningen är att en arbetsvärdering omfattande
alla tjänster i Karlskrona kommun kommer att vara klar
under 2011.

har sjukfrånvaron minskat från 6,5% år 2009 till 5,8%
år 2010. Bedömningen är att minskningen av antal
sjukdagar kommer att fortsätta 2011 även om takten
kommer att avta. Den marginella ökning av korttidssjukfrånvaron som vi kunde se 2009 har under 2010
vänts till en minskning. Bl a vidtog äldreförvaltningen
åtgärder genom att starta ett pilotprojekt FriskMedHjälp under 2010 i syfte att minska korttidsfrånvaron.
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Sammanfattande kommentarer till Personalnyckeltal 2010
Sammanfattningen avser sju nyckeltal och dess utfall

vikten av tidiga insatser vid sjukskrivningar och

under 12 månader. De nyckeltal vi följer är: tillsvidare-

Möjligheternas Hus är några av de åtgärder som

anställda, visstidsanställda, timavlönade, genomsnittlig

bidrar till att sjukfrånvaron fortsätter att minska.

sysselsättningsgrad, mertid, sjukdagar samt frisknärvaro.

Frisknärvaro som nyckeltal infördes 2008. Syftet

Antal tillsvidareanställda medarbetare är totalt för

med att mäta frisknärvaro är främst att ge en balanse-

Karlskrona kommun 5 031 vilket är en ökning med 18

rad bild av hälsotalen och inte enbart fokusera på det

personer jämfört med föregående år. En icke önskvärd

sjuka. Vid denna uppföljning är 55 % av våra medar-

omfördelning har skett så att kvinnorna har blivit några

betare att betrakta som långtidsfriska, dvs har färre än

fler och männen blivit något färre. Ca 80% av våra

5 sjukdagar på helår. Antalet långtidsfriska har ökat

medarbetare är kvinnor och ca 20% män.

med 2,5 % jämfört med 2009.

Antalet visstidsanställda medarbetare har minskat
med 16 personer. Minskningen av antalet beror främst
på att sjukfrånvaron har minskat och därmed också
behovet av vikarier samt ett medvetet arbete kring

Antal tillsvidareanställda
2008

resurs- och bemanningspooler för att minska andelen

5000

medarbetare med otrygga anställningsförhållanden.

3000

Antalet timavlönade årsarbetare fortsätter att minska
vilket är i linje med kommunens övergripande mål.

4000

2009

har planat ut så är förvaltningarnas totala bedömning
en fortsatt minskning av antal timavlönade årsarbetare
även under 2011. Minskad sjukfrånvaro samt ett medvetet arbete inom framförallt äldre-, handikapp- samt
barn och ungdomsförvaltningen i form av resurs- och
bemanningspooler gör att behovet av timavlönade

2010
5012 5013 5031

4066 4076 4089

2000

946

1000

937

942

0
Kvinnor	Män	Totalt

Jämfört med motsvarande mätning 2009 är vi 19 färre
timavlönade årsarbetare. Även om minskningstakten

(månadsavlönade 2010-11-30)

Antal Visstidsanställda
2008

2009

(månadsavlönade 2010-11-30)

2010

1000
800
600

347

400

474
274

200

258

127

107

381

365

107

0
Kvinnor	Män	Totalt

medarbetare minskar. Äldreförvaltningen har flest antal
timavlönade årsarbetare med drygt 155 vilket är en
minskning med 5 jämfört med föregående år och med
29 jämfört med 2008.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger på

Årsarbetare tillsvidareanställda
(månadsavlönade 2010-11-30)
2008

i stort sett samma nivå som den gjort de senaste tre

5000

åren, 91,7%. Bedömningen är att med de åtgärder

3000

som hittills vidtagits, bl a önskad sysselsättningsgrad,
är det den nivå vi kommer att uppnå.

4000

2009

4618 4611 4632
3699 3704 3721

2000

919

1000

minskning på nästan 1,5 tim/medarbetare jämfört med
föregående år. Målet för förvaltningarna är att minska
övertiden och ett av medlen är årsarbetstidsavtalet.
Sjukfrånvaron fortsätter att minska och totalt under
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Årsarbetare Visstidsanställda
(månadsavlönade 2010-11-30)
2008

2009

2010

1000
800
600

anställd vilket motsvara 19,3 sjukdagar/anställd/år

200

medarbetare/år. Tydliga riktlinjer, en medvetenhet om

911

Kvinnor	Män	Totalt

2010 har vi en minskning med knappt 3 dagar per
att jämföra med 2008 då nivån var 25,3 sjukdagar/

907

0

Övertiden fortsätter att minska och är vid årets mätning knappt 15 timmar/medarbetare. Det innebär en

2010

400

289

401
230

220

112

95

325

98

0
Kvinnor	Män	Totalt

318
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Timavlönade, arbetad tid i Årsarbetare

Sjukdagar Per anställd/Kön

(2009-12-01 – 2010-11-30)

(2009-12-01 – 2010-11-30)

2008

2009

2010

2008

500

2009

2010

50

400

286

300

352
263

326

239

200

66

100

63

307

40
30
20

68

27,69 24,19
21,14

10

0

25,33 22,01
19,27

15,64 12,98 11,53

0
Kvinnor	Män	Totalt

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Kvinnor	Män	Totalt

Sjukdagar Per anställd/ÅLDER
(2009-12-01 – 2010-11-30)

2010

,8

9
9

,1

60–67 år

20

21

,8

50–59 år

,1

27

31

22 5
,9
5

03

,9

0
29
,

0
1

,4

,7

28

24

3
14 5
,2
0

,2

24

Kvinnor	Män	Totalt

,4

20

0

19

30

20

2010

16

40

40

4

50

60

,8
15 3
,2
2
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2009

1

2008

91,50 91,51 91,73

,4

96,12 95,94 96,16

90,38 90,44 90,66

15

100

2009

16

2008

10
0

0–29 år

30–39 år

40–49 år

Övertid och fyllnadstid i timmar/anställd

Sjukdagar Per anställd/FRÅNVARoINTERVALL

(2009-12-01 – 2010-11-30)

(2009-12-01 – 2010-11-30)

0
Kvinnor	Män	Totalt

,0

5
39
9,

11
99

3,

51

03

4,

4,

75
5,
52

5,

38
5,

5

37

10

5

,8

15

15

10
0

6

20

0,

13,28

2010

25
17,80 16,38
14,95

38

15

21,10 20,96 21,88
16,97 15,27

2009

0,

25
20

2008

2010

37

2009

0,

2008

0–1 DAG

1–14 DAGAR	

14–90 DAGAR	

90– DAGAR

Frisknärvaro i procent
(Högst 5 sjukdagar under mätperioden 2009-12-01 – 2010-11-30)
2008

2009

2010

100
80
60

51,04 49,78 51,56

69,64 63,51 69,21

54,62 52,41 54,94

40
20
0
Kvinnor	Män	Totalt
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Sammanställning av sjukfrånvaro
(2010-01-01 – 2010-12-31)

2010

Total sjukfrånvaro, i timmar
552 333
Total ordinarie arbetstid, timmar 9 449 989
Total sjukfrånvaro, i procent
5,84%
		
Total sjukfrånvaro
över 60 dagar, timmar
255 474
Total sjukfrånvaro, i timmar
552 333
Total sjukfrånvaro över 60 dgr
i procent av total sjukfrånvaro
46,25%
		
Kvinnor		
Total sjukfrånvaro, i timmar
476 826
Total ordinarie arbetstid, timmar 7 402 332
Total sjukfrånvaro, i procent
6,44%
		
Män		
Total sjukfrånvaro, i timmar
75 506
Total ordinarie arbetstid, timmar 2 047 657
Total sjukfrånvaro, i procent
3,69%
		
Under 29 år		
Total sjukfrånvaro, i timmar
58 673
Total ordinarie arbetstid, timmar
893 659
Total sjukfrånvaro, i procent
6,57%
		
30–49 år		
Total sjukfrånvaro, i timmar
257 019
Total ordinarie arbetstid, timmar 4 641 729
Total sjukfrånvaro, i procent
5,54%
		
Över 50 år		
Total sjukfrånvaro, i timmar
236 640
Total ordinarie arbetstid, timmar 3 914 601
Total sjukfrånvaro, i procent
6,05%

Definitioner på nyckeltalen

2009

6,49%

52,03%

7,21%

3,93%

6,46%

6,08%

6,97%

Nyckeltal 1 a och b: Definition av antal tillsvidare- och
visstidsanställda månadsavlönade: I underlaget ingår samtliga
anställda som omfattas av Allmänna Bestämmelser (centrala
avtalet).
Nyckeltal 2 a och b: Definition av årsarbetare tillsvidareoch visstidsanställda: I underlaget ingår samtliga månadsavlönade som omfatta av Allmänna bestämmelser (centrala
avtalet), omräknat till heltidstjänster.
Nyckeltal 3: Definition av timanställda arbetad tid/
årsarbetare: Anställda som avlönas per timme för faktiskt
arbetad tid omräknat till årsarbetare.
Nyckeltal 4: Definition på genomsnittlig sysselsättningsgrad:
Det totala antalet månadsavlönades genomsnittliga sysselsättningsgrad.
Nyckeltal 5: Definition på övertid/fyllnadstimmar per anställd:
Det totala antalet mertidstimmar producerade under perioden
fördelat per antalet månadsavlönade.
Nyckeltal 6: Definition på sjukdagar/anställd, åldersgrupp
och sjukfrånvarointervall: Det totala antalet sjukdagar under
perioden fördelat på antalet månadsavlönade, utan hänsyn
tagen till sysselsättningsgrad.
Nyckeltal 7: Definition på frisknärvaro: Månadsavlönade med
max 5 sjukdagar under perioden = friska, redovisas i procent.
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Revisionsberättelse för år 2010
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och
genom utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i de kommunägda bolagen.
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 ett 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 två övergripande målen och de tre finansiella
målen är i år uppfyllda. De 34 av kommunfullmäktige uppsatta målen för nämnderna uppfylls till endast 29
%, vilket inte är ett tillfredsställande resultat. Arbetet med att se över verksamhetsmålen måste därför fortsätta.
Balansen mellan kommunövergripande och nämndsspecifika mål bör prövas och för mer långsiktiga mål bör
delmål formuleras för kalenderåret, så att utvecklingen kan följas. Målen bör även ses över för att säkerställa att
de fångar det som är mest väsentligt för att uppnå god ekonomisk hushållning.
Det grundläggande kravet, ekonomi i balans, är uppfyllt. Kommunens positiva resultat innebär att 2009 års
underskott är återställt.

Vi tillstyrker:
att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, nämnder och beredningar ansvarsfrihet.
att kommunens årsredovisning för 2010 fastställs.

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

Bilagor

Karlskrona den 7 april 2011

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Mats Nilsson

Sven-Otto Ullnér	Lars Ericson

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
• Affärsverken Karlskrona AB
• Affärsverken Energi AB
• Sydost Energi AB
• Karlskrona Fryshus AB
• AB Arena Rosenholm
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