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Förvaltningsberättelse 2011

För Karlskrona var 2011 året då många viktiga pus-

Under andra delen av 2011 började vi arbetet med att

selbitar föll på plats. Upprustningen av Emmaboda-

ta fram en ny vision – Karlskrona 2030. Arbetet med

banan startade, UNESCO utsåg Blekinge Arkipelag

visionen kommer att fortsätta under 2012 och blir ett

till ett biosfärområde och planerna på ett U-båts-

viktigt avstamp inför framtiden.

museum blev konkreta.
Det är också glädjande att se att våra företag går
bra och att många arbetar för att lösa samtidens och
framtidens utmaningar. Vi fortsätter att växa och vid
årsskiftet hade kommunen 64 215 invånare. Karlskro-

Den attraktiva livsmiljön
Tre år har det tagit att bygga kraftvärmeverket i Bubbetorp som är kommunens största investering någon-

nas möjligheter framstår som ljusa trots att fler länder

sin. När verket tas i drift till sommaren tar vi ett stort

i vår omvärld brottas med stora ekonomiska problem.

steg för att minska användningen av fossila bränslen.

Karlskrona kommun är Blekinges största arbets-

I början av sommaren gav miljödomstolen Karls-

givare med drygt 5 300 medarbetare.
Allt det vi gör är viktigt för dem som bor och verkar

krona klartecken till att rena vattnet från Lyckebyån
i Johannishusåsen. Det betyder att projektet som ska

i kommunen, oavsett om vi pratar om förskola, hem-

ge Karlskrona ett bättre dricksvatten år 2015 nu har

tjänst, bygglov, serveringstillstånd eller snöröjning.

gått in i slutfasen.
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Stadsmiljön är viktig både för oss som bor här och för

Stena Line fortsätter också att tillsammans utveckla

besökare. De senaste årens arbete med att begränsa

Verkö färjehamn.

trafiken i centrum och göra stadskärnan mer attraktiv
har gett oss utmärkelsen ”Årets fotgängarstad”.
Jämjö centrum fick ett rejält lyft när torget rustades
upp och E22:an genom samhället byggdes om. Nu
finns en bra gång- och cykelväg, tillgänglighets-

Starka företag som utvecklas positivt och ett
bra företagsklimat är viktigt för alla kommuner. Det
gångna året var ett bra år för det lokala näringslivet
i Karlskrona.
Dessutom startades nästan 300 nya företag, varav

anpassad busshållplats och en cirkulationsplats

fem inom Blekinge Health Arena på Rosenholms-

som gör att trafiken flyter smidigare.

området. Där har bl.a. forskningsprojekt och koncept

För att hela kommunen ska utvecklas är det
också viktigt att alla medborgare har tillgång till bra

tagits fram för både träning på elitnivå och för bättre
hälsa hos vanliga motionärer.

IT-infrastruktur. Ett särskilt IT-infrastrukturprogram
har tagits fram som ska förenkla fiberanslutningen
på landsbygden.

Det växande näringslivet
Framgångssagan för ABB fortsätter och bidrar till
utvecklingen av hela Karlskrona. Företaget bygger

Stora förändringar pågår inom förskola och skola. En
ny skollag och nya läroplaner ställer krav på behörighet hos både förskollärare och lärare, elevhälsan lyfts
fram liksom tillgången till skolbibliotek.
I slutet av året flyttade vuxenutbildningen till

ut, nyanställer och investerar i nya maskiner för att

nyrenoverade lokaler på centrala Trossö. Flytten har

fördubbla sin kapacitet till 2015.

medfört en bättre tillgänglighet för eleverna och det

Verkö håller också på att bli en riktig knutpunkt för

märks i antalet sökande som stigit från 60 till 150.

transporter. Upprustningen av Verköbanan som är ett

Karlskrona har under året fått ett eget Barnahus

led i det stora EU-projektet Motorways of the Sea, är

där socialförvaltningen tillsammans med polis och

i full gång. Syftet med projektet är att öka och utveck-

sjukvård kan agera snabbt när barn blir utsatta för

la kapaciteten och servicen när det gäller transporter

övergrepp.

av gods på järnväg. Karlskrona kommun och rederiet
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Det öppna sinnet
Mycket av det som händer i kommunen är okänt för
många och det är det som den nya hushållstidningen
”i Karlskrona” vill ändra på. Genom att uppmärksamma framgångsrika verksamheter och nyheter
inom kommunen, företagen och föreningarna så
kan fler hjälpa till att marknadsföra och utveckla
Karlskrona.
Med filmen ”Försvunnen” blev Karlskrona under

eller 5,9 %. Det långsiktiga målet för sjukfrånvaron
i Karlskrona kommun är 4 %.
Under vintern genomfördes ett antal seminarier för
alla medarbetare och chefer på temat Riskbruk. Målet
var att öka medvetenheten om den egna alkoholkonsumtionen och alkoholens effekter samt att öka
chefers förmåga att hantera alkoholproblem på
arbetsplatsen.

2011 också platsen för en galapremiär. Kjell Berg-

Ekonomisk beskrivning

qvist, Björn Kjellman och Sofia Ledarp spelade

De ekonomiska förutsättningarna för 2011 förbätt-

huvudrollerna och bakom filmen står Mattias Olsson

rades stadigt under det första halvåret då skatte-

och Henrik JP Åkesson, båda från Karlskrona.

intäkterna ökade och kostnaderna för arbetsmark-

Bibliotekens verksamhet handlar idag inte bara om

nadsförsäkringarna minskade. Men när skuldkrisens

utlåning, här erbjuds bl.a. sagostunder, bokcirklar och

effekter i slutet av sommaren på allvar nådde Sverige

stick- och bokkaféer. Kampanjen ”Låna dig rik” har

förändrades läget på arbetsmarknaden snabbt och

resulterat i både ökad utlåning och nya låntagare.

det påverkade också kommunens kostnader för

För att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare
måste det vara tydligt vilka förväntningar arbets-

ekonomiskt bistånd.
Resultatet för 2011 slutade på plus 14 mnkr. Men

givaren och medarbetaren har på varandra. Det är

då de senaste prognoserna för 2012 och planerna

utgångspunkten i kommunens nya personalpolitiska

för de kommande åren tyder på att konjunkturen

program som började ta sin form under 2011. En

vänt nedåt innebär det att marginalerna är mycket

bred förankring har varit ledstjärna i arbetet där alla

små. Det är därför nödvändigt att de förtroendevalda

medarbetare har fått möjlighet att delta.

i nämnderna och medarbetarna arbetar tillsammans

Antalet sjukdagar fortsatte att minska under året
och är nu nere i knappt 19 dagar per anställd,

för att skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme för
framtiden.

Camilla Brunsberg
Kommunstyrelsens ordförande

Karlskrona kommuns årsredovisning 2 0 1 1 |
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Kommunfullmäktige
Mandatfördelning
2011–2014

5 058

28

Socialdemokraterna

18

Moderaterna

8

Sverigedemokraterna

6

Folkpartiet

5

Centerpartiet

3

Kristdemokraterna

4

Miljöpartiet

3

Vänsterpartiet

Korta fakta om
Karlskrona kommun
Mandatfördelning
Karlskrona styrs av Femklövern som består av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna

Utdebitering
%

2011

2010

2009

Kommunalskatt Karlskrona

21,19

21,19

21,19

Landstingsskatt

10,71

10,71

10,71

Total utdebitering Karlskrona

31,90

31,90

31,90

kommunfullmäktiges 75 mandat.

Blekinge läns medelutdebitering 32,33

32,34

32,34

Utdebitering

Intäkter

Kommunalskatten är sedan år 1996 21,19 % och

mnkr

2011

2010

2009

730

778

753

2 339

2 256

2 238
289

och Miljöpartiet. Femklövern har tillsammans 36 av

landstingsskatten är 10,71 %, vilket gör att den totala

Verksamhetens intäkter
Skatteintäkter

skattesatsen i Karlskrona är 31,90 %. I Sverige är det

Statsbidrag

442

423

ungefär två tredjedelar av landets kommuner som har

Fastighetsavgift

101

97

95

högre skatt än Karlskrona.

Finansiella intäkter

128

187

174

3 740

3 741

3 549

2009

Intäkter och kostnader

summa

Karlskrona kommun hade 2011 intäkter på 3 740

Kostnader

mnkr. Skatteintäkterna var 2 339 mnkr, statsbidraget

mnkr

2011

2010

var 442 mnkr och intäkterna från fastighetsavgiften

Hyror

164

165

170

101 mnkr.

Personalkostnader

2 198

2 184

2 181

Köp av verksamhet

523

540

472

Avskrivningar

108

104

106

Den största utgiften är löner, 2 198 mnkr. Andra
stora utgifter är hyror 164 mnkr, köp av verksamhet
523 mnkr och avskrivningar 108 mnkr.

Finansiella kostnader

144

106

115

Övriga kostnader

589

592

516

3 726

3 691

3 560

summa
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Större arbetsgivare

Befolkning 2011-12-31

Karlskrona kommun är Blekinges största arbetsgivare

25 288 Karlskrona stad

med 5 058 tillsvidareanställda, varav 4 111 är kvinnor

4 054 Lyckeby

och 947 är män. De flesta jobbar inom omsorg och

2 506 Jämjö

skola.

3 427 Rödeby
3 256 Nättraby

Arbetsgivare med fler än 1 000 anställda

5 936 Övriga tätorter
15 645 Mindre tätorter

Karlskrona kommun

och landsbygd

Landstinget Blekinge
Försvarsmakten

4 103 Skärgård
64 215 Summa

Arbetsgivare med mellan
350 och 1 000 anställda
Ericsson AB
Kockums AB

Befolkningsprognos

Blekinge Tekniska Högskola
Dynapac Compaction Equipment AB
ABB HVDC

Befolkningsprognosen för Karlskrona kommun anger

Flextronics International Sweden AB

en beräknad ökning av invånarantalet med 400-600

Telenor Sverige AB

personer per år under den närmaste perioden.
Ökningen under 2011 blev dock mindre än prognosen antog, varför vissa justeringar av antagandena
till nästa prognos kommer att göras.

Befolkningen ökade

Antalet förskolebarn antas öka något de närmaste

Karlskrona kommuns befolkning ökade under året

åren, medan antalet barn i grundskoleåldrarna ökar

med 183 personer och uppgick den 31 december

markant. Antalet ungdomar i gymnasieåldern

2011 till 64 215 invånare. Karlskrona är i dag rikets

kommer, som en följd av relativt låga födelsetal i

33:e kommun i storleksordning, räknat efter antalet

mitten och slutet av 90-talet, minska relativt mycket

invånare.

i början av perioden.

Kommunen hade under året ett inflyttningsnetto på

Antalet pensionärer fortsätter att vara relativt stort

+161 personer och ett födelsenetto på +32 personer.

i och med de stora kullarna från 40-talet. Däremot

Sedan början av 90-talet har kommunens folkmängd

anger prognosen en viss minskning av antalet

stigit med över 5 400 personer och nästan varje år

personer 80 år och äldre, bl.a. beroende på 30-talets

har fler personer flyttat till Karlskrona än därifrån.

små barnkullar.

Befolkning 2011-12-31
ålder

män

kvinnor

summa

%

0-20

8 084

7 452

15 536

24,2

24,4

21-64

18 913

16 879

35 792

55,7

56,8

65-w

5 788

7 099

12 887

20,1

18,8

32 785

31 430

64 215

100

100

summa

riket %

Befolkningsförändringar under 2011
Födda

707
Totalt

Döda

Inflyttade

Utflyttade

Justering

675

2 897

2 736

-10
64 215
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Den samlade verksamheten

Sammanställd redovisning 2011
Den sammanställda redovisningen inkluderar all verk-

Kommunen står för den dominerande delen av

samhet som bedrivs i förvaltningsform och i annan

verksamheten i koncernen. Av totala nettokostnader

juridisk form. Syftet är att ge en sammanfattande bild

svarade kommunen för cirka 77 % och koncernen AB

av kommunens ekonomiska ställning och åtagande.

Karlskrona Moderbolag för cirka 20 %. Övriga företag

Den sammanställda redovisningen avser kommunen, moderbolagskoncernen, Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Ö Blekinge, Karlskrona Baltic
Port AB, Karlskrona Fryshus AB samt Vårdförbundet

svarade således för 3 % av nettokostnaden.
Balansräkningens omslutning är 6 231 mnkr varav
cirka 67 % avser bolagen.
Kommunkoncernens eget kapital 1 055 mnkr,
i förhållande till balansomslutningen uppgår till 17 %

Blekinge.

(18 %).

Kommunen består av 12 nämnder/styrelser:
barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden,

Koncernens nettolåneskuld uppgick vid årsskiftet

äldrenämnden, handikappnämnden, socialnämnden,

till 4 033 mnkr (3 471 mnkr). Av denna svarade Karls-

kulturnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, tekniska

krona kommun för 16 % och moderbolagskoncernen

nämnden, valnämnden, överförmyndarnämnden,

för cirka 84 %.

miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.
Moderbolagskoncernen består av AB Karlskrona
Moderbolag (ägs till 100 % av Karlskrona kommun)
och dess helägda bolag.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med
förvärvsmetoden menas att vid anskaffningstillfället
förvärvat eget kapital (aktie- och andelskapital) har

Moderbolagskoncernen

eliminerats mot aktier etc i kommunen. I koncernens

AB Karlskrona Moderbolag

eget kapital ingår härigenom förutom kommunens

med följande helägda bolag

AB Karlskronahem

eget kapital endast den del av de ingående enheter-

Affärsverken Karlskrona AB

nas eget kapital som tillkommit efter förvärven. Den

		 – Affärsverken Energi AB

proportionella konsolideringen betyder att för företag

		 – Sydostenergi AB

som inte är helägda tas endast ägd andel av räken-

Kruthusen Företagsfastigheter AB

skapsposterna in i koncernredovisningen. Obeskat-

AB Arena Rosenholm Karlskrona

tade reserver som redovisas i de enskilda företagen
delas i koncernbalansräkningen upp på latent skat-

Direktägt av kommunen

Karlskrona Fryshus AB

99,98 %

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Ö Blekinge

61,5 %

Karlskrona Baltic Port AB

49 %

Vårdförbundet Blekinge

40 %

teskuld 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

ningslag samt rekommendationer utfärdade av Rådet

Kommunkoncernen (de av kommunen ägda före-

för kommunal redovisning, om inte annat anges.

tagen tillsammans med kommunen) redovisar ett

Därför kan det skilja i redovisningsprinciperna mellan

positivt resultat om 39 mnkr (53 mnkr) efter skatt.

de ingående enheterna.

De konsoliderade företagen påverkar såväl kommunens nettokostnader som koncernens resultat.

8

antagits av kommunfullmäktige, kommunal redovis-

| K a r l s k ro n a k o m muns årsredovisning 2011

Den samlade verksamheten

FÖRVALTN I N G S B ER Ä TTELSE

Karlskrona kommuns organisation 2011

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Allmänna utskottet
Personaldelegationen

Kommunrevisionen

Valnämnden

Serviceförvaltningen

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

AB Karlskrona
Moderbolag

AB Karlskronahem
Affärsverken Karlskrona AB
Kruthusen
Företagsfastigheter AB
AB Arena Rosenholm
Karlskrona
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Den samlade verksamheten

Resultaträkning
Den samlade verksamheten (mnkr)
Not

2011

2010

1 808
-4 283
-230

1 893
-4 335
-219

-2 705

-2 661

2 881

2 776

Resultat efter skatteintäkter
och generella statsbidrag

176

115

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

11
-142

51
-106

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1
2

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter och generella statsbidrag

Resultat efter skatteintäkter
och finansnetto				
Skatt
Förändring av eget kapital (årets resultat)

3

45		
-6
39		

60
-7
53

Noter

till resultaträkningen (mnkr)

2011

2010

2

0,2

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

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

NOT 3 Skatter
Uppskjuten skatt obeskattade reserver

10
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Balansräkning
Den samlade verksamheten (mnkr)
2011-12-31

2010-12-31

3

4

3

4

4 657
831
13
21

4 274
731
13
26

Summa materiella anläggningstillgångar

5 522

5 044

Summa anläggningstillgångar

5 525

5 048

TILLGÅNGAR			

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram

Not

1

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Inventarier
Värdepapper, andel, bostadsrätt
Långfristiga fordringar

2
3
4
5

Bidrag till statlig infrastruktur

6

3

3

Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel

7
8
9

129
507
67

133
505
18

703

656

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR				

6 231		

5 707

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Eget kapital, ingående värde
Årets resultat

10

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar pensioner
Avsättningar för uppskjutna skatter
Avättningar för löneskatt m m

11

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

12
13

Summa skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL				
SOLIDITET, %
BORGENSFÖRBINDELSER OCH STÄLLDA PANTER

14

1 016
39

969
53

1 055

1 022

124
135
22

116
128
29

281

274

4 033
862

3 471
940

4 895

4 411

6 231		

5 707

16,9

17,9

1 780

1 616
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Den samlade verksamheten

Noter

till balansräkningen (mnkr)

		

2011		 2010

NOT 1 Immateriella tillgångar

		

2011		 2010

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

-863
4
-81
-939

Utgående bokfört värde

830

730

Summa maskiner och inventarier

831

731

Ingående anskaffningsvärde
Omklassning
Utgående anskaffningsvärde

10
0
10

10
0
10

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

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ack avskrivningar

-6
-1
-7

-4
-2
-6

NOT 4 Värdepapper, andelar och bostadsrätter

Pågående nyanläggningar
Dataprogram

0

0

Summa immateriella tillgångar

3

4

NOT 2 Fastigheter
Restvärde redovisas för kommunen t.o.m. 1997-12-31. I ackumulerade
anskaffningar och avskrivningar ingår kommunen fr.o.m. 1998-01-01.
Specifikation
Mark
Byggnad
Pågående investeringar
Summa fastigheter
Ingående restvärde
Årets avskrivningar
Nedskrivningar
Försäljningar
Utgående restvärde

112
3 577
585
4 274

328
-31
1
-2
297

364
-31
-2
-2
328

4 427
21
159
-1

4 017
459
156
-206

4 606

4 427

Ingående ackumulerade avskrivningar
Återförd avskrivning p.g.a. försäljning
Omklassificering
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 061
0
0
-120
-1 181

-999
50
0
-112
-1 061

2

2

-8
0
0
-8

-8
0
0
-8

586
460
0
-105

526
530
-470
0

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Återförd nedskrivning p.g.a. försäljning
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Ingående ackumulerade
pågående nyanläggningar
Årets anskaffning
Omklassificeringar (färdigställande)
Försäljningar
Utgående ackumulerade
pågående nyanläggningar

Aktier och andelar
Bostadsrätter

5
8

5
8

13

13

2
8
9
2

1
15
10
0

21

26

3
0,2
15 år

3
0,2
15 år

2
96
30
1

2
116
14
1

129

133

Kundfordringar
Interimsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

140
283
84

166
243
96

Summa kortfristiga fordringar

507

505

Postgiro/koncernkonto

67

18

Summa likvida medel

67

18

Ingående balans eget kapital
Årets resultat

1 0163)
39

9691,2)
53

Summa eget kapital

1 055

1 022

Summa värdepapper m.m.

NOT 5 Långfristiga fordringar
Affärsverken
Karlskrona kommun
Räddningstjänsten
Baltic Port
Summa långfristiga fordringar

112
3 604
941
4 657

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Omklassificering
Årets anskaffningar
Försäljningar
Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

Ingående och utgående
ackumulerade uppskrivningar

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
Summa förråd och exploateringar

NOT 8 Kortfristiga fordringar

NOT 9 Likvida medel

NOT 10 Summa eget kapital

1) Vårdförbundet Blekinge har genomfört en återbetalning till
medlemskommunerna från Eget kapital under 2010.
2) 5 mnkr avser vårdförbundet tiden innan 2002 då vårdförbundet
inte var med i sammanställd redovisning.
3) Justeringar har skett i Moderbolagskoncernen.

941

586

Utgående bokfört värde

4 360

3 946

NOT 11 Avsättning pensioner

Summa fastigheter

4 657

4 274

Bokfört ingående saldo
Årets ökning av nyintjänade pensioner

NOT 3 Maskiner och inventarier
Restvärde redovisas för kommunen t.o.m. 1997-12-31. I ackumulerade
anskaffningar och avskrivningar ingår kommunen fr.o.m. 1998-01-01.
Ingående restvärde
Årets avskrivningar
Utgående restvärde
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde *
Årets anskaffningar
Försäljningar
Omklassificering
Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

1
0
1

1
0
1

1 593
181
-3
-2

1 526
78
-11
0

1 769

1 593

116
8

118
-2

124

116

4 033

3 471

4 033

3 471

Leverantörskulder
Interimsskulder

216
646

220
720

Summa kortfristiga skulder

862

940

Summa pensionsskuld

NOT 12 Långfristig skulder
Långfristiga lån
Summa långfristiga skulder

NOT 13 Kortfristiga skulder

NOT 14 Borgensförbindelser och ställda panter
Karlskrona kommun
AB Karlskrona Moderbolag

12

-793
8
-78
-863
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* Därav till kommunala bolag 165 (165).

1 757*
23
1 780

1 593*
23
1 616

Den samlade verksamheten

FÖRVALTN I N G S B ER Ä TTELSE

Betalningsflödesrapport
Den samlade verksamheten (mnkr)
2011

2010

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

1 808
-4 283
-125
14

1 893
-4 335
-217
14

Summa verksamhetens nettokostnader

-2 586

-2 645

2 881
11
-142

2 776
51
-106

164

75

Betalningsflöde från förändringar i rörelsekapital
Förråd och exploateringar, ökning (-)/minskning (+)
Kortfristiga fordringar, ökning (-)/minskning (+)
Kortfristiga skulder, ökning (+)/minskning (-)

4
-2
-78

-19
-67
-40

Summa rörelsekapitalförändring

-76

-126

88

-51

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

-605
-4

-609
217

Betalningsflöde från investeringsverksamheten

-609

-392

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Skatteintäkter och intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Betalningsflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet

Betalningsflöde från de löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHET

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Utlåning  
Utlåning ökning, (-)/minskning (+)
Upplåning
Upplåning ökning, (+)/minskning (-)

5

-16

562

443

Betalningsflöde från finansieringsverksamhet

567

427

3

0

Årets kassaflöde

49

-16

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

18
67

34
18

Förändring likvida medel

49

-16

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Karlskrona kommuns årsredovisning 20 1 1 |
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Bokslut för Kommunen

Ekonomisk översikt
Årets resultat, kommunen

Resultat efter sk atteintäkter och
finansnetto, % av sk atteintÄkter
och staTsbidrag

Resultatet uppgår till 14 mnkr vilket motsvarar cirka
0,5 % av summa skatteintäkter och statsbidrag.

2

Resultatet föregående år uppgick till 50 mnkr.
Resultatet för 2011 innebär en positiv avvikelse med
cirka 10 mnkr mot det budgeterade resultatet i års-

0

budgeten.

0,5

0,5

0,2

0,5

0,3
-0,4

-0,6

-1

I samband med första uppföljningen i februari kom

1,8

1,3

1,2

1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

uppdaterade skatteprognoser som pekade på ökade
skatteintäkter jämfört med vad budgeten förutsatte

Årets förändring av nettokostnaderna , %

för 2011. Delårsrapporten per den 30 april 2011 pekade på ett överskott om 18 mnkr, där avvikelsen på

8

balansera de negativa avvikelserna hos nämnderna.
Den positiva avvikelsen på skatteintäkterna uppgår
till 44 mnkr jämfört med slutligt budgeterat belopp
för 2011. Detta förklaras av att slutavräkningen för

6,9

6,7

skatteintäkterna motsvarade 41 mnkr, och då kunde
6

6,0

5,8
4,3

4

3,4

5,4
3,9

4,3

1,6

2

2010 innebar en något högre skatteunderlagsökning
än tidigare beräknat, men framförallt att den faktiska
skatteunderlagstillväxten under 2011 beräknas bli

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

betydigt större än vad som antagits i de prognoser
som låg till grund för budget 2011. Totalt sett har

Kommunens nettokostnader har under året ökat med

kommunens skatteintäkter och statsbidrag ökat

drygt 1,6 %. Varje procentenhets ökning av netto-

med 3,80 % jämfört med föregående år. I april 2012

kostnaderna motsvarar cirka 28 mnkr år 2011.

beslöt kommunfullmäktige att avstå den budgeterade
utdelningen för 2011 från AB Karlskrona Moderbolag,
vilket ger en negativ avvikelse med cirka 18 mnkr.

Uppföljning av balanskravet
Kommunens resultat 2011 om 14 mnkr ska justeras

I gengäld budgeteras utdelningen upp för år 2012.

för de poster som inte ska ingå i ett balanskravsjusterat resultat. Dessa poster är av karaktären att de inte
är kommunens egentliga verksamhet, är av engångs-

Årets resultat, Mnkr

natur eller som en följd av åtgärd som syftar till att
långsiktigt sänka kommunens kostnader alternativt

60

50,1

40

2011 är det en post som är av den karaktären. Det är

30,2

23,8
20

beror på en förändrad redovisningsprincip. För år
hanteringen av friskolebidrag inom utbildningsnämn-

11,9

10,5

4,8

14,0

8,9

matchar elevavstämningen. Engångseffekten som

0
-20

-14,1

-10,3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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den där avstämningsdatumet ändrats så att bidraget
uppstår genom denna förändring har förbättrat utbildningsnämndens resultat 2011 med 1,6 mnkr.

Bokslut för Kommunen

Vad det gäller investeringarna så har cirka 52 % av

resultat, balanskravsjusterat
ÅRLIGT RES

40

ACK RES ENL BALANSKRAV

de budgeterade investeringsutgifterna om 334 mnkr
180

arbetats upp. Av årets faktiska investeringsutgifter

160

30
20
10

140

om totalt 172 mnkr avser knappt 77 mnkr investe-

120

ringar i avgiftsfinansierad verksamhet eller där det

100

finns beslut om upplåning. Årets skattefinansierade

80

0

investeringsutgift uppgår till cirka 95 mnkr. Dessa

60

-10
-20
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40

investeringsutgifter ryms mycket väl inom de från

20

tidigare år överförda medlen samt årets avsatta

0

investeringsmedel. Målet är därmed uppnått.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Målet om att nettolåneskulden ska amorteras
motsvarande årets vinst, får anses uppnått, då den

Det balanskravsjusterade resultatet uppgår efter

faktiska nettolåneskulden är lägre än den nettolåne-

denna justering till 12,4 mnkr. Det ansamlade resultat

skuld som var planerad vid årets utgång. Detta är

att använda i framtida avräkningar uppgår efter 2011

beroende på de stora eftersläpningarna av de

års överskott till 159 mnkr.

skattefinansierade investeringarna. Eftersom målet
är något motsägelsefullt är det borttaget som mål i

Uppföljning av kommunens
finansiella mål

budget 2012.

Soliditetsutveckling

Sedan 1994 använder sig Karlskrona kommun av
finansiella mål för att långsiktigt styra tilldelningen av

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga

pengar till verksamheterna. Vi har ett mål för kommu-

finansiella utrymme. Den visar hur stor del av kom-

nens resultat, ett för hur mycket vi ska investera och

munens tillgångar som har finansierats med egna

hur investeringarna ska finansieras samt ytterligare

medel. Vid utgången av år 2011 uppgick soliditeten

ett mål för hur mycket vi ska minska eller öka vår

till 19,1 % vilket innebär en försämring då soliditeten

låneskuld.

uppgick till 20,2 % vid utgången av år 2010.

När årsbudget för år 2011 fastställdes angavs

Orsaken är att den långsiktiga fordran på de

målen på följande sätt:


kommunala bolagen, som under året har ökat med

Den löpande verksamhetens kostnader ska

402 mnkr till 3 225 mnkr, har finansierats med extern

finansieras av årets intäkter.


upplåning via kommunens internbank. Fördelen med

Investeringar ska delas upp i två kategorier,

detta är att de finansiella kostnaderna för hela kom-

skattefinansierade och avgiftsfinansierade

munkoncernen blir lägre än om respektive bolag skött

investeringar. Skattefinansierade investeringar

sin egen upplåning. Om vi skulle ersätta detta system

finansieras inom investeringsutrymmet som

med borgensförbindelse skulle soliditeten höjas till

motsvarar årets avskrivningar. Extern finansiering

cirka 43 %.

kan göras för avgiftsfinansierade och/eller
lönsamma investeringar.


SOLIDITET EXKL. PENSIONSSKULD, INKL. BOLAG %

Kommunens nettolåneskuld ska amorteras med
ett belopp som motsvarar det positiva resultatet

30

för varje år.

25

Det balanskravsjusterade resultatet 2011 uppgår till
12 mnkr. I och med att kommunen har ett positivt
balanskravsresultat så uppnås det första målet att
den löpande verksamhets kostnader ska finansieras
av årets intäkter.

20
15
10
5
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Bokslut för Kommunen

Förändring av kommunens
nettolåneskuld

Räntenetto

I budgeten för 2011 beräknades nettolåneskulden till

3,3 mnkr lägre än föregående år då räntenettot

643 mnkr. Skulden per den siste december uppgår

uppgick till -14,0 mnkr, vilket hänger samman med

till 629 mnkr, en ökning från föregående år med totalt

ökningen av kommunens nettolåneskuld under året.

104 mnkr. Den totala nettolåneskulden är cirka

Den sista december 2011 uppgick den genomsnitt-

14 mnkr lägre än budgeterat.

liga räntan på bruttolåneskulden exklusive check-

Årets räntenetto uppgår till -17,3 mnkr och är

räkningskrediter till 3,20 (3,31) %. Kommunens egen
låneskuld till banker och kreditinstitut där in och
utlåning från de kommunala bolagen är exkluderad,

LÅNGFRISTIG LÅNESKULD, Mnkr

har en genomsnittlig ränta på 3,26 (3,48) %.

800
600

642

654
590

549

523

534

515

470

525

629

400

Förändrade redovisningsprinciper
Under året har utbildningsnämnden ändrat sin
redovisning av friskolebidragen för att få en bättre
och tydligare uppföljning av dessa. Denna förändring,

200

som beror på en förändrad periodicitet, ger en positiv

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

engångseffekt 2011, som uppgår till 1,6 mnkr. Denna
effekt är justerad i det balanskravsjusterade resultatet. För 2012 och framåt kommer det att vara helt
neutralt jämfört med tidigare år.

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 verksamheten.

Kommunövergripande
verksamhetsmål 2011
 Karlskrona kommun ska under perioden
2011 – 2013 öka sin befolkning med i genomsnitt 500 personer per år med utgångspunkt
från ett totalt invånarantal om drygt 64 000
i slutet av år 2010.
Karlskronas befolkning har under 2011 ökat med
totalt 183 personer, och uppgår vid årsskiftet till
64 215 personer. Verksamhetsmålet uppnås därmed
inte för det enskilda året år 2011.
 Den genomsnittliga sjukfrånvaron för
Karlskrona kommun ska fortsätta minska.
Långsiktigt mål ska vara 4 %.
Den genomsnittliga sjukfrånvarons minskning har
stannat av under 2011, och har från 2010 års 5,8 %
ökat marginellt till 5,9 %. Verksamhetsmålet är
därmed inte uppfyllt för år 2011.

 Andelen heltidsbefattningar inom Karlskrona
kommun ska öka.
Målet är uppfyllt. Andelen heltider i Karlskrona
kommun har ökat från 64,8 % 2010 till 65,1 % 2011.
 Antalet ofrivilligt timanställda i Karlskrona
kommun ska minska.
Målformuleringen gör att målet inte går att mäta
via våra nyckeltal. Om vi bortser från formuleringen
ofrivilligt är målet inte uppnått. Antalet timavlönade
har på helår ökat från 307 årsarbetare 2010 till 334
årsarbetare 2011.
 Lönesättningen inom de kommunala
verksamheterna ska bli mer jämställd.
Efter genomförd arbetsvärdering kommer detta mål
att kunna mätas när lönekartläggningen är färdigställd
senast februari 2012.
 Antalet kollektivtrafikresor per invånare
i kommunen ska öka.
Antalet kollektivresor per invånare har ökat från 77,9 %

183

(2010) till 79,9 % (2011). Det är en ökning med 2,6 %.
 Andelen tågresor av de kommunanställdas
och förtroendevaldas resor i tjänsten ska öka.
Andelen tågresor har minskat från 71 % under 2010
till 58 % under 2011.
 Andelen flygresor av de kommunanställdas och
förtroendevaldas resor i tjänsten ska minska.
Andelen flygresor har ökat från 27 % 2010 till 41 %
under 2011.
Verksamhetsmål för respektive nämnd återfinns i
avsnitt Verksamhetsberättelse för respektive nämnd,
under rubriken Måluppfyllelse.

Karlskrona kommuns årsredovisning 20 1 1 |
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B O K SLUT FÖR  K OMMUNEN

Resultaträkning
Karlskrona kommun (mnkr)
Not
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar

Bokslut
2011

Bokslut Bokslut Bokslut
2010
2009
2008

Bokslut Budget
2007
2012

753
-3 338
0
-106

771
-3 258

-114

778
-3 482
0
-104

-105

757
-3 112
0
-105

-2 851

-2 833

-2 807

-2 692

-2 592

-2 460

-2 922

2 882

2 838

2 776

2 622

2 576

2 452

2 949

31

5

-31

-69

-15

-8

27

128
-133
-11

3
0
-4

187
-104
-2

174
-111
-4

139
-113
-2

112
-91
-2

0
-15
-4

14

4

50

-10

9

12

9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Förändring av eget kapital (årets resultat)

14

4

50

-10

9

12

9

Resultat efter skatteintäkter och
finansnetto i % av skatteintäkterna

0,5

0,2

1,8

-0,4

0,3

0,5

0,3

1
2

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter/generella statsbidrag

3

730
-3 473
0
-108

Budget
2011

Resultat efter skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Ränta på pensionsskuld

4
5

Resultat efter skatteintäkter
och finansnetto
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

-2 719

-2 808
-114

Noter

till resultaträkningen (mnkr)

		

2011		 2010

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

0,2
2

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 2011 och ianspråktagits under året har
börjat skrivas av månaden efter ianspråktagandet. Avskrivningstiderna
följer redovisningsreglementet och SKLs rekommendation.

NOT 3 Skatteintäkter och generella statsbidrag
Skatteintäkter
Allmän kommunalskatt
Prognos avräkningslikvid
skatteintäkter 2009
Slutavräkning 2009
Prognos  2010
Prognos avräkningslikvid
skatteintäkter 2010
Slutavräkning 2010
Prognos 2011
Prognos avräkningslikvid
skatteintäkter 2011
Kommunal fastighetsavgift
Summa skatteintäkter
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2 284

2 225

0
0
0

0
76
-74

-29
38
46

29
0
0

0
101
2 440

0
97
2 353

		
Bidragsintäkter
Tillfälligt konjukturstöd 2010
Inkomstutjämning
Regleringsbidrag/-avgift
Kostnadsutjämningsavgift
Utjämningsavgift LSS
Summa generella statsbidrag
Summa skatteintäkter och
generella statsbidrag

2011		 2010
0
445
66
-56
-13
442

62
427
16
-58
-24
423

2 882

2 776

Redovisningen av den kommunala slutavräkningen baseras på
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) decemberprognos.
Redovisningen av skatteintäkterna följer därmed rekommendation
nr 4.2 från Rådet för Kommunal Redovisning, som publicerades i
december 2007.

NOT 4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter externa banker
Utdelningar kommunala bolag
Borgens- och utlåningsavgifter
kommunala bolag
Ränteintäkter kommunala bolag
Realisationsvinst
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

7
0

1
40

12
104
2
3
128

9
86
47
4
187

126
6
1
133

102
1
1
104

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

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Fastigheter                                                  
Pågående nyanläggning
Maskiner och inventarier
Inventarier                                                   
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper                                                
Långfristiga fordringar                                
Långfristiga fordringar hos koncernföretag

Not

2011-12-31

2010-12-31

1

1 480
129

1 424
114

2

104

96

3
4
4

376
1
3 269

376
7
2 940

5 359

4 958

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur

5

3

3

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

6
7
7
8

98
306
68
11

118
216
173
6

483

513

5 845

5 474

1 105
14

1 055
50

1 119

1 105

104
25
0

100
24
1

129

125

3 884
62

3 322
173

3 946

3 495

46
605

53
696

651

749

5 845

5 474

194
1 258
305
19,1

195
1 125
273
20,2

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar		
Eget kapital och skulder

Eget kapital
Eget kapital, ingående värde                     
Årets resultat

9

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner                       
Avsättning för särskild löneskatt
Övriga avsättningar

10

Summa avsättningar
Långfristiga skulder                               
Lån i banker och kreditinstitut
Långfristiga skulder till koncernföretag

11

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder                                   
Kortfristiga skulder till koncernföretag
Övriga kortfristig skulder

12

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder		
Borgensförbindelser och ställda panter
Ansvarsförbindelser pensioner
Löneskatt ansvarsförbindelser pensioner
Soliditet, %

13
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Noter

		

NOT 3 Värdepapper, andelar och bostadsrätter

till balansräkningen (mnkr)

		

2011		 2010

NOT 1 Fastigheter
Anskaffningar gjorda fr.o.m. 98-01-01 särredovisas med anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar. Anskaffningar samt avskrivningar t.o.m. 1998 redovisas med restvärde.
IB restvärde
Försäljningar
Årets avskrivningar
Återförd avskrivning p.g.a. försäljning
Årets nedskrivningar
UB restvärde

321
-2
-31
1
0
289

356
-2
-32
1
-2
321

1 492
62
79
-1
1 632

1 464
91
93
-156
1 492

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

-388
-54
0
-442

-373
-50
34
-388

IB ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Återförd avskrivning p.g.a. försäljning
UB ackumulerade nedskrivningar

0
0
0
0

0
0
0
0

114
98
-83
129

116
102
-104
114

1 320

1 217

1 609

1 538

IB ackumulerat anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Omklassificeringar
Försäljningar
UB ackumulerat anskaffningsvärde

IB pågående ny- till och ombyggnad
Årets anskaffningar
Omklassificeringar (färdigställande)
UB pågående ny- till och ombyggnad
UB bokfört värde
Summa fastigheter
Specifikation
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Publika fastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet
Fastigheter för annan verksamhet
Övriga fastigheter
Pågående investeringar
Summa fastigheter

11
786
456
188
36
3
129

11
810
414
148
38
3
114

1 609

1 538

I anskaffningsvärdet för större investeringar som överstiger 5 mnkr
och pågår under minst 1 år ingår lånekostnader. Under 2011 har
kommunens genomsnittliga ränta på lån använts 3,48 % (4,0 %).
Under året har totalt räntor på 651 168 kr (3 472 579 kr) aktiverats.

Anskaffningar gjorda fr.o.m. 98-01-01 särredovisas med anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar. Anskaffningar samt
avskrivningar t.o.m. 1998 redovisas med restvärde.

IB ackumulerat anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Försäljningar
UB ackumulerat anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Återförd avskrivning p.g.a. försäljning
Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar

20

0
0
0
0

0
0
0
0

395
31
-2
424

375
22
-1,859
395

-298
2
-23
-319

-278
1
-21
-298

UB bokfört värde

104

96

Summa inventarier

104

96
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Aktier Moderbolagskoncern                          
Övriga aktier och andelar                       
Förlagsbevis kommuninvest
Bostadsrätter                

280
80
8
8

280
80
8
8

Summa värdepapper

376

376

3 269
1

2 940
7

3 270

2 947

3

3

0,2

0

Förråd
Exploateringar

2
96

2
116

Summa förråd

98

118

Kundfordringar
Fordringar koncernföretag
Interimsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

57
68
207
41

50
173
120
46

Summa kortfristiga fordringar

373

389

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

NOT 5 Bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till statlig infrastruktur
Påfart Rosenholm
Upplöst belopp, period för
upplösning av bidraget 15 år

NOT 6 Förråd och exploateringar

Förrådet är värderat till återanskaffningspris.

NOT 7 Kortfristiga fordringar

NOT 8 Likvida medel
Koncernkonto bank

11

6

Summa likvida medel

11

6

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

0
1 105
14
1 119

0
1 055
50
1 105

Eget kapital VA-verksamhet
Skattefinansierat Eget kapital

-4
1 123

-1
1 105

Summa eget kapital

1 119

1 105

Pensionsskuld
Ingående skuld
Åtagande för garantipensioner
Förändring redovisningsprinciper pensioner
Årets ökning av nyintjänade pensioner
Utgående avsättning pensionsskuld

100
-12
0
16
104

103
-10
0
7
100

Särskild löneskatt
Ingående skuld
Förändring av redovisningsprinciper
Årets avsättning särskild löneskatt
Utgående avsättning särskild löneskatt

24
0
1
25

25
0
-1
24

129

124

NOT 9 Summa eget kapital

NOT 10 Avsättningar

NOT 2 Inventarier

IB restvärde
Årets avskrivningar
Försäljningar
UB restvärde

2011		 2010

Summa avsättningar

Fr.o.m. 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
Utlöst avgångsvederlag

1
-1

0
1

Utgående saldo övriga avsättningar

0

1
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2011		 2010

NOT 11 Långfristig skulder
Externa långivare
Skulder koncernföretag
Skuld koncernkonto/postgiro
Finansiell leasing
Förutbetalda anslutningsavgifter VA
Återstående antal år (vägt snitt)
Summa långfristiga skulder

3 859
62
0
10
15
25

3 304
173
0
10
7
25

3 946

3 495

Fr.o.m. 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

103
5
46
126
87
181
103

101
6
53
120
86
192
193

Summa kortfristiga skulder

651

749

2
165
27
0
1 258
305

3
165
27
0
1 125
273

1 757

1 593

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

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 var per 2011-12-31 medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 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 Kommuninvest
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
2011-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige ABs totala förpliktelse
till 224 781 mnkr och totala tillgångar till 223 343 mnkr. Kommunens
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 4 143 mnkr och andelen
av de totala tillgångarna uppgick till 4 117 mnkr.
Lånebeloppet i Kommuninvest uppgår per 2011-12-31 till 3 562
mnkr.

FÖRVALTN I N G S B ER Ä TTELSE

Pensionsåtagande förtroendevalda
Kommunens åtagande regleras i kollektivavtalet ”Bestämmelser om
pension och avgångsersättning för förtroendevalda” (PBF). Analys
har gjorts beträffande kommunens pensionsåtagande för de förtroendevalda som har varit engagerade på betydande del av heltid
(minst 40 % av heltid) alternativt heltid. Kommunens åtagande kan
ske i form av tre olika pensions- eller ersättningsformer. Dessa utgör
ålderspension, visstidspension och avgångsersättning.
Avgångsersättningen
Avgångsersättningen avser ett garanterat belopp på kort tid för att
trygga en omställning till ett annat arbete i närtid. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald för vilken gällt PBF intill avgången från
uppdraget och som inte får rätt till visstidspvisstidspension enligt
PBF enbart på grund av att åldersvillkoret 50 år inte är uppfyllt.
Visstidspension
Visstidspension utges efter ansökan till förtroendevald som efter
50 men före 65 års ålder uppfyller nedan angivna villkor:
a) uppdraget upphör vid utgången av mandatperioden, eller
b) uppdraget upphör före mandatperiodens utgång av annan
anledning än återkallelse enligt 4 kap. 10 § Kommunallagen och
den förtroendevalde har innehaft sitt uppdrag i minst 36 kalendermånader eller, om uppdragstiden är mindre än 36 månader, den
förtroendevalde har innehaft uppdrag under två på varandra följande
mandatperioder. Visstidspension bedöms utifrån hur stor del av en
12 årig period den förtroendevalde innehaft uppdrag.
Ålderspension
Ålderspension utges efter ansökan till förtroendevald tidigast fr.o.m.
den månad varunder den förtroendevalde fyller 65 år och som då
avgår från pensionsgrundande uppdrag eller som intill dess haft rätt
till visstidspension eller sjukpension. Ålderspensionen samordnas
med allmän och annan intjänad pension.
Pensionsåtagandet
Åtagandet är oerhört svårt att bedöma och är avhängigt av såväl valresultat i kommunfullmäktigevalet som förtroendemäns val att bejaka
upprätthållandet av ett uppdrag över tid. Respektive partiorganisations beslut om tillsättande av uppdrag påverkar också kommunens
åtagande. Kommunen har gjort en bedömning utifrån ett sämre
scenario då dels majoritetsskifte sker efter ett val och dels att förtroendemän inom ett parti inte får förnyat förtroende inom respektive
organisation. Vidare har antagits att någon samordning inte kan ske
då någon annan inkomst inte föreligger. Detta får betraktas som den
yttersta och maximala riskbedömningen.
Antal aktuella förtroendemän fördelat på typ av pensions- eller
ersättningsåtagande samt årskostnad
Ålderspension
Visstidspension
Avgångsersättning

3 st
7 st
4 st

under 12 mån
under 12 mån
under 12 mån

550 000 kr
2 800 000 kr
1 850 000 kr

Beräkning av kostnad
En schablon har använts för att beräkna kommunens åtagande med
en standardberäkning för respektive ersättningsform. När dessa har
vägts samman kan kommunens åtagande beräknas till 5 200 000  
kronor uttryckt i årstakt. Denna kostnad kan sedan fortgå x antal år
beroende på när den förtroendevalde kan redovisa nya inkomster
som kan samordnas med kommunens åtagande. En avgångsersättningen utbetalas dock under max tre år.
I ansvarsförbindelsen ingår ett värde av 5,2 mnkr under tre år, dvs.
15,6 mnkr för 2011. För 2010 finns inte dessa beräkningar.
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Betalningsflödesrapport
Karlskrona kommun (mnkr)
Not

2011-12-31

2010-12-31

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

730
-3 473
0
0

778
-3 482
0
0

Summa verksamhetens nettokostnader

-2 743

-2 703

2 882
128
-145
0
0

2 776
187
-106
0
0

Betalningsflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet

122

154

Betalningsflöde från förändringar i rörelsekapitalet:
Lager, ökning (-)/minskning (+)
Kortfristiga fordringar, ökning (-)/minskning (+)
Kortfristiga skulder, ökning (+)/minskning (-)

20
16
-98

-26
-5
-30

Summa rörelsekapitalförändring

-63

-60

Betalningsflöde från den löpande verksamheten		

60

93

-191
5
0
0

-213
122
-83
0

-186

-173

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

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

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar av materiella tillgångar (-)
Avyttrade materiella tillgångar (+)
Investeringar av finansiella tillgångar (-)
Avyttrade finansiella tillgångar (+)

1
2
3
4

Betalningsflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			

Utlåning, ökning (-)/minskning (+)
Upplåning, ökning (+)/minskning (-)

-323
451

-489
557

128

68

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

3

0

Årets kassaflöde		

5

-12

6
11
5

18
6
-12

Betalningsflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets början
Likvida medel per 2011-12-31 resp 2010-12-31
Förändring likvida medel

Noter

till betalningsflödesrapport (mnkr)

2011

2010

		

2011		 2010

NOT 3 Investeringar av finansiella tillgångar

NOT 1 Investeringar av materiella tillgångar
31
62
98

22
91
101

Förlagslån
Aktier och andelar
Bostadsrätter

0
0
0

8
75
0

191

213

Summa

0

83

Inventarier
(bokfört värde)
Fastigheter
(bokfört värde)

2
0
3
1

0
0
122
122

Förlagslån
Aktier och andelar
Bostadsrätter
(bokfört värde)

0
0
0
0

0
0
0
0

Summa

5

122

Summa

0

0

Inventarier
Fastigheter
Pågående nyanläggningar
Summa

NOT 4 Avyttrade finansiella tillgångar

NOT 2 Avyttrade materiella tillgångar
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Årsrapport
Budget och utfall (mnkr)
STYRELSE OCH NÄMNDER

BUDGET
2011

UTFALL
2011

Avvikelse
mot budget

UTFALL
2010

-967,1
-307,7
-71,1
-2,1
-52,0
-10,2
-4,8
-103,4
-66,9
-70,8
0,0
-245,4
-0,1
-677,9
-4,8
-4,2
-5,9
-253,8

-972,9
-307,8
-70,6
-2,1
-52,2
-10,5
-5,5
-108,8
-75,4
-71,7
-3,8
-248,9
0,0
-675,7
-6,8
-4,6
-6,2
-252,4

-5,8
-0,1
0,5
0,0
-0,2
-0,3
-0,7
-5,4
-8,5
-0,9
-3,8
-3,5
0,1
2,2
-2,0
-0,4
-0,3
1,4

-936,9
-284,9
-84,8
-2,1
-53,0
-9,9
-10,3
-109,4
-67,4
-118,1
-8,4
-241,0
-1,6
-658,2
0,0
-4,7
-5,6
-242,7

-2 848,2

-2 872,1

-23,9

-2 830,6

Barn- och ungdomsnämnd
Handikappnämnd
Idrotts- och fritidsnämnd
Kommunrevision
Kulturnämnd
Miljö- och byggnadsnämnd
Miljö- och byggnadsnämnd – bostadsanpassningsbidrag
Socialnämnd – individ- och familjeomsorg
Socialnämnd – ekonomiskt bistånd
Teknisk nämnd
– varav VA-verksamhet
Utbildningsnämnd
Valnämnd
Äldrenämnd
Äldrenämnd – bostadsanpassningsbidrag
Överförmyndarnämnd
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
TOTALT STYRELSER/NÄMNDER

FINANSIERING				

Kapitalkostnader (internräntor + avskrivningar)
Pensionskostnader
Realisationsvinster
Reserver
Löne- och prisstegring
Anslag till förfogande KF & KS
Reserv för tågtrafik, E 22 m.m.
Reserv tillgänglighetsskapande åtgärder
Övriga reserver

183,9
-85,0
3,0

169,8
-84,5
3,7

-14,1
0,5
0,7

162,7
-72,8
50,1

26,4
-0,7
0,0
-2,0
0,0

29,4
0,0
0,0
0,0
0,0

3,0
0,7
0,0
2,0
0,0

29,8
0,0
0,0
0,0
3,4

Skatteintäkter och statsbidrag
Avskrivningar
Utlåningsavgifter
Utdelning
Finansnetto

2 837,5
-113,6
8,7
17,7
-23,8

2 881,6
-108,1
12,8
0,0
-18,6

44,1
5,5
4,1
-17,7
5,2

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

TOTALT FINANSIERING

2 852,0

2 886,1

34,1

2 880,7

3,9
0,14

14,0
0,49

10,1
0,35

50,1

334,2

172

162,2

194

Resultat
Resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag
INVESTERINGSBUDGET
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172
Årets investeringar
Under 2011 har investeringarna uppgått till 172 mnkr

För den avgiftsfinansierade verksamheten, uppgick

(194 mnkr året innan).

investeringsutgifterna inom VA till 50 mnkr.

Det har investerats i fastigheter och anläggningar

av kolfilterbotten cirka 15 mnkr samt Johannishus-

24 mnkr. De enskilt största investeringsprojekten på

åsen cirka 8 mnkr.

fastighetssidan gällde ombyggnation av Rådhuset,

Investeringar hos övriga nämnder som företrädes-

med cirka 18 mnkr, ombyggnation av Blåvingen cirka

vis utgjordes av inventarier uppgår till totalt cirka

17 mnkr, Tullskolan cirka 13 mnkr, Telenor Arena

23 mnkr.

cirka 6 mnkr. Inom gata/park var trappan vid
Ristorgsbacken med cirka 3,8 mnkr den enskilt
största investeringen under förra året.

24

Inom VA var de största investeringarna ombyggnad

för cirka 148 mnkr och i maskiner och inventarier för
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Redovisningsprinciper
Redovisningen för kommuner bygger på rekom-

Båda dessa kriterier ska uppfyllas för att tillgången

mendationer från Sveriges Kommuner och Landsting

ska kunna aktiveras som anläggningstillgång.

(SKL) och Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).



Det innebär att redovisningen i kommunen sker på ett
sätt som i allt väsentligt överensstämmer med god
redovisningssed.
Från och med 2010 utgör samtliga nämnder i
Karlskrona kommun en balansräkningsenhet. Oaktat
detta ska kommunens VA-verksamhet ha en urskiljningsbar redovisning.

Vägledande redovisningsprinciper
Försiktighetsprincipen – restriktiv hållning vid värde-

En tillgång som har en nyttjandeperiod som
överstiger tre år.



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

Planenliga avskrivningstider tillämpas enligt tabellen
nedan:
Typ av tillgång

Avskrivningstid

Immateriella tillgångar

5 år

Mark

-

ring av tillgångar och skulder, dvs. tillgångar får aldrig

Verksamhetsfastigheter

övervärderas och skulder aldrig undervärderas.

Fastighet för affärsverksamhet

20-50 år

Publika fastigheter

10-33 år

Fastigheter annan verksamhet

10-33 år

Öppenhetsprincipen – redovisningen ska ske på ett
öppet sätt, föreligger tveksamheter mellan två redovisningssätt ska det väljas som ger den mest öppna
beskrivningen av utvecklingen och situationen.
Periodiseringsprincipen – intäkter och kostnader

Maskiner

5-50 år

5-20 år

Inventarier

3-10 år

Övriga maskiner och inventarier

5-20 år

Bilar och transportmedel

5-10 år

som hör till redovisningsåret tas med oavsett tidpunkten för betalning.

Avskrivningsprinciper för
anläggningstillgångar

Redovisningsprinciper för
anslutningsavgifter

Enligt Lag om kommunal redovisning (1997:614) ska

Från och med år 2010 periodiseras anslutnings-

med anläggningstillgång förstås tillgång som är

avgifterna för VA i enlighet med rekommendation

avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.

nr 18 från RKR. I samband med att anslutnings-

Anläggningstillgångar anskaffade från och med

avgifterna flyter in, intäktsförs 10 % av dessa då de

1998-01-01 har i balansräkningen tagits upp till

avser de direkta kostnader som kommunen har för

anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga av-

anslutningen. Resterande 90 % aktiveras som en

skrivningar. Linjär avskrivningsmetod tillämpas och

skuld till VA-kollektivet och återförs med lika stora

avskrivningstiden följer RKRs rekommendationer.

belopp årligen under 25 år, dvs. 4 % årligen.

Redovisningen följer Karlskrona kommuns Riktlinjer
för investeringar.
Avskrivning ska göras från den tidpunkt tillgången
tas i bruk. Det innebär att första avskrivningen ska

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

göras månaden efter det att anläggningen har börjat
användas. Internräntan beräknas på bokfört värde
och har varit 4,2 % under året.
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B O K SLUT FÖR  K OMMUNEN

Ordlista
Anläggningskapital – Bundet eget kapital i anläggningar.

Kortfristiga skulder – Skulder som förfaller till betalning

Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och lång-

inom ett år från balansdagen.

fristiga skulder.

Likvida medel – Kontanter eller tillgångar som kan

Anläggningstillgång – Fast och lös egendom avsedda för

omsättas på kort sikt, exempelvis kassa och bank-

stadigvarande bruk, exempelvis byggnader, mark, aktier,

tillgångar, postväxlar och aktier.

inventarier, maskiner.
Avskrivning – Anläggningstillgångar som fortlöpande
minskar i värde ska årligen belastas med värdeminskning,
dvs. avskrivning. Avskrivningen baseras på anskaffningsvärdet och utifrån den förväntade livslängden.
Balanslikviditet – Visar betalningsförmågan på kort sikt,

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

och förklaras av omsättningstillgångar dividerat med kort-

Nettoinvesteringar – Investeringsutgifter efter avdrag

fristiga skulder.

för investeringsbidrag samt avdrag för bokfört värde på

Balansräkning – Beskriver kommunens finansiella ställ-

avyttrade anläggningstillgångar.

ning på bokslutsdagen. Tillgångarna visar hur kommunen

Nettokostnader – Driftkostnader inklusive avskrivningar

har använt sitt kapital. Skulder och eget kapital visar hur

efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.

kapitalet har anskaffats.

Finansieras med skattemedel.

Betalningsflödesrapport – Visar hur årets verksamhet,

Nettokostnadsandel – Hur stor andel av skatteintäkter

investeringar och finansiering har påverkat likvida medel.

och statsbidrag som använts för finansiera verksamhetens
nettokostnader.

Budgetavvikelse – Avser över- eller underskott i förhållande till budget.

Omsättningstillgång – Lös egendom som inte är anläggningstillgång.

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

Periodisering – Fördelning av kostnader och intäkter på

nämndsvis.

den redovisningsperiod till vilken de hör.

Eget kapital – Skillnaden mellan tillgångar och skulder

Resultaträkning – Sammanfattar intäkter och kostnader

och avsättningar. Kommunens totala kapital består av:
anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar m.m.)

mit. Det egna kapitalets förändring kan även utläsas av

och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och

balansräkningen.

investeringsändamål).

Rörelsekapital – Skillnaden mellan omsättningstillgångar

Extraordinära poster – Poster som saknar klart samband
med kommunens ordinarie verksamhet, är av sådan typ

och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt.

att de inte kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet och

Nettolåneskuld – Nettot av kommunens långfristiga

uppgår till ett väsentligt belopp.

skulder som inte har motsvarande fordran på någon

Kapitalkostnader – Samlingsbegrepp för planmässig
avskrivning och intern ränta.
Kommunens samlade verksamhet – Den verksamheten
som kommunen bedriver i såväl kommunen, de kommunala
bolagen och kommunala uppdragsföretag
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och visar årets resultat, samt förklarar hur det uppkom-

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, dvs. graden av
egenfinansierade tillgångar. I den sammanställda redovisningen samt för koncernens bolag justeras det egna

Konsolidering – Eliminering av interna mellanhavanden

kapitalet med 74 % av obeskattade reserver dividerat med

i en koncern.

totalt kapital.

Kortfristiga fordringar – Fordringar som förfaller till

Årets resultat – Resultatet uttrycks som skillnaden mellan

betalning inom ett år från balansdagen.

intäkter och kostnader, och utläses av resultaträkningen.
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Verksamhetsberättelse 2011

Personalbokslut
Medarbetare
Karlskrona kommun är Blekinges största arbetsgivare
med 5 368 medarbetare. Den medarbetarundersökning som genomfördes 2011 visar generellt höga
värden och att våra medarbetare i hög grad är nöjda
med sin arbetssituation. ”Jag har ett meningsfullt
arbete. Jag känner till målen för den verksamhet jag
jobbar i. Jag har tillräckliga kunskaper för att utföra
mitt arbete” är de tre påståenden som får högst värde
i undersökningen (median 4 på skala 1-4).

Attraktiv och jämställd arbetsgivare
– Sveriges Viktigaste Jobb

av kommande pensionsavgångar. Vi vet att cirka
150 medarbetare i genomsnitt per år kommer att gå
i pension de närmaste fem åren och vi följer SKL:s
fyraåriga kommunikationssatsning Sveriges Viktigaste
Jobb som lanserades i december 2011 för att kunna
använda resultaten i vårt eget arbete. Två rapporter
har hittills publicerats ”Stolthet och fördom” samt
”Här finns Sveriges viktigaste jobb”.

Framtida utmaningar
Under 2011 har vi identifierat ett antal utmaningar
som vi står inför de kommande åren för att uppfattas
som en attraktiv arbetsgivare och för att möta det

Konkurrensen om arbetskraft fortsätter att öka i takt

framtida kompetensbehovet. Vi behöver utveckla ett

med kommande generationsväxling, brukares och

medarbetarskapsprogram i likhet med ledarprogram-

medborgares förändrade förväntningar, den tekniska

met för att ta tillvara den utvecklingslust och det

utvecklingen och konkurrensutsättning. Det innebär

utvecklingsbehov som finns hos våra medarbetare.

att arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare har

Individuella utvecklingsplaner som ett resultat av

haft och kommer att ha en hög prioritet de närmaste

medarbetarsamtalet, kompetensförsörjningsplaner

åren. Vi har fortfarande en relativt god tillströmning

samt att stimulera intern rörlighet mellan och i våra

av sökande till lediga befattningar men behoven av

förvaltningar är ytterligare områden vi behöver

att nyanställa kommer att öka – inte minst till följd

förstärka.
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Personalbokslut

Kompetens och
kompetensutvecklande aktiviteter

chefer finns för att starta en grupp. Under 2011 har vi

Karlskrona kompetenscenter KKC

erbjudas samtliga chefer i Blekinges kommuner. Inom

En attraktiv arbetsgivare erbjuder medarbetare

ramen för projektet planeras också start för en Ledar-

kompetensutveckling och arbetar systematiskt med

skola under 2012 som vänder sig till blivande chefer/

kompetensförsörjning. Karlskrona Kompetenscenter

talanger i länets kommuner.

(KKC) startade som ett projekt 2005, blev permanent verksamhet 2008 och har därefter fortsatt att

Ledarprogrammet så att det fr.o.m. 2012 kommer att

Projekt Fokus kompetens 2020

utvecklas till en professionell leverantör inom område

Karlskrona kommun har under våren 2011 deltagit

kompetensutveckling för kommunens samlade

i ett projekt kring generationsväxling, lett av Kairos

verksamhet. Karlskrona kommun är en av få kom-

Future. I projektet har sju kommuner ingått: Falun,

muner i Sverige som valt att ta ett samlat grepp kring

Östersund, Mariestad, Borås, Varberg och Motala.

kompetensutveckling och den utvärdering som ge-

Arbetet har fokuserat på mål och strategier samt

nomfördes inför projektslut visar att detta är det mest

kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hur vi kan

effektiva sättet för Karlskrona kommun som helhet att

attrahera, rekrytera, utveckla och behålla nuvarande

bedriva kompetensutveckling.

och blivande medarbetare.

Nytt personalpolitiskt program

E-rekryteringsverktyg

För att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är det

Under 2011 har vi infört ett e-rekryteringsverktyg

viktigt att känna till vilka förväntningar arbetsgivaren

i kommunen, för att underlätta för dem som söker

har på mig som medarbetare och vilka förväntningar

tjänster i kommunen, såväl externt som internt.

jag som medarbetare kan ha på min arbetsgivare.

Införandet av e-rekryteringsverktyget har inneburit

Det är utgångspunkten i det nya personalpolitiska

administrativa lättnader för alla som hanterar ansök-

program som började ta sin form under 2011. Bred

ningshandlingar och ansvarar för rekryteringspro-

förankring har varit ledstjärnan i arbetet vilket innebär

cessen i vår organisation. E-rekryteringsverktyget

att alla medarbetare har fått komma till tals och

infördes successivt med start i mars 2011. I septem-

resultatet förväntas vara klart under våren 2012. Där-

ber använde samtliga förvaltningar verktyget för att

efter påbörjas arbetet med att förverkliga innehållet

annonsera tjänster och hantera ansökningar.

i programmet bl.a. genom att sätta mål inom något
av de sju perspektiv som det nya personalpolitiska
programmet bygger på.

Anställningsprövning
Tillsättning av samtliga tjänster över 3 månader har
under året prövats av personaldelegationen. Förvalt-

Ledarskap och ledarutveckling på flera nivåer

ningarna har gjort konsekvensbeskrivningar av vad

Alla chefer i Karlskrona kommun (cirka 230) deltar

som uppstår om tjänster inte kan tillsättas. Besluten

kontinuerligt i ledarutveckling. Vi arbetar systematiskt

under året har varit godkännande, återremisser och

med att utveckla Ledarprogrammet som idag inne-

i en handfull fall även avslag.

håller två steg och omfattar tidsmässigt cirka 1 år
per steg – Steg 1 för nya chefer och Steg 2 som är
en fortsättning med förkunskapskrav Steg 1. Ledarprogrammet Steg 2 har genomförts under 2011 med
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tillsammans med övriga kommuner i länet utvecklat

Hälsa och
hälsofrämjande aktiviteter

fokus på rekrytering. Syftet är att kvalitetssäkra Karls-

Kommunhälsan

krona kommuns rekryteringsarbete – en viktig uppgift

På samma vis som vi har ett center för kompetens-

med tanke på den generationsväxling vi står inför de

utveckling har vi ett center för hälsoutveckling –

kommande tio åren (beskriven i kommunens Om-

Kommunhälsan. Vi tillhör de kommuner som valt att

världsanalys 2011). Ledarprogrammet Steg 1 för nya

ha en inbyggd företagshälsovård. Det har bl.a. givit

chefer påbörjas kontinuerligt då tillräckligt antal nya

oss möjligheten att skapa ett Möjligheternas Hus
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och en Förvaltningsring. Där erbjuder vi medarbetare

arbetsmiljöarbete på övergripande nivå. Vision har

som är sjukskrivna eller riskerar att bli sjukskrivna

överklagat Arbetsmiljöverkets beslut till förvaltnings-

en möjlighet till rehabilitering, omplacering och att

domstolen.

utvecklas vidare för att undvika sjukdom. Inriktningen
för Kommunhälsan de kommande åren är att arbeta

Sjukfrånvaro

hälsofrämjande och förebyggande för att därmed

2011 fortsatte antalet sjukdagar att minska dock inte

minska behovet av rehabiliterande aktiviteter. Hälso-

i samma takt som tidigare, från nästan 3 dagar/med-

inspiratörer ingår som en del i strategin och finns på

arbetare under 2010 till 0,5 dag/medarbetare 2011.

varje förvaltning.

Mätt i procent var sjukfrånvaron på helår 5,9 % för

Riskbruk

2011. Det långsiktiga målet för sjukfrånvaron i Karlskrona kommun är 4 %.

Under vintern 2011 genomfördes ett antal seminarier
för alla medarbetare och chefer på temat Riskbruk.
Målet med dessa seminarier var att öka medveten-

Lön och avtalsaktiviteter

heten om den individuella alkoholkonsumtionen samt

Arbetsvärdering

alkoholens effekter och att öka chefers förmåga att

Karlskrona kommun har under 2011 genomfört en

hantera alkoholproblem på arbetsplatsen ur ett risk-

arbetsvärdering med BAS-systemet som utgångs-

bruksperspektiv. Projektet genomfördes på uppdrag

punkt. 450 befattningar har värderats utifrån faktorer

av kommunstyrelsen. Totalt deltog cirka 3 500 med-

som kunskap, erfarenhet, komplexitet, arbetsmiljö,

arbetare och chefer under de tre dagar seminarierna

personal- och ekonomiskt ansvar. Chefer, personal-

genomfördes.

specialister, kommundirektör, personalchef, förhand-

Friskvård
I vår friskvårdspolicy ingår en friskvårdstimme i

lingschef samt kommunövergripande samverkansgrupp har varit involverade i arbetet.
Arbetet har varit mycket framgångsrikt inte minst

veckan. Nyttjandet av friskvårdstimmen varierar

tack vare det goda samarbete som varit mellan

mellan förvaltningar och arbetsplatser. De friskvårds-

arbetsgivare och fackliga företrädare. Resultatet av

aktiviteter som funnits att tillgå för samtliga anställda

arbetsvärderingen kommer att användas på flera vis

i Karlskrona kommun under 2011 har varit simning

– dels i varje chefs lönesättningsarbete, dels kommer

en gång i veckan i någon av kommunens simhallar

det att resultera i en lönekartläggning med analys av

samt möjlighet att gympa kostnadsfritt flera gånger

eventuella osakliga löneskillnader samt en åtgärds-

i veckan.

plan för detta över tre år.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Samverkansavtal

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del i

Under juni månad 2011 sade SKTF/Vision upp det

det dagliga arbetet och bedrivs bl.a. på arbetsplats-

kollektivavtal om samverkan som kommunen haft

träffar, i samverkansgrupper tillika skyddskommittéer

med förbundet sedan 1994. Ambitionen var att

och genom medarbetarsamtal. Under 2011 har det

åstadkomma en prolongering av nu gällande avtal

systematiska arbetsmiljöarbetet varit i fokus på olika

intill dess att ett nytt avtal kunde tecknas. Efter flera

vis. Flera förvaltningar har dokumenterat och tydlig-

överläggningar tackade SKTF/Vision nej till kom-

gjort processen kring det systematiska arbetsmiljö-

munens erbjudande om prolongering av avtalet. En

arbetet på förvaltningsnivå. I slutet av 2011 gjorde

utvärdering av avtalet sker under 2012 som underlag

Vision en anmälan till Arbetsmiljöverket då Visions

för att utforma ett nytt avtal.

uppfattning är att Karlskrona kommun inte bedriver

Från augusti månad hanteras SKTF/Vision enligt

något systematiskt arbetsmiljöarbete på övergripande

MBL:s regler om information och förhandling. Övriga

nivå. Arbetsmiljöverkets beslut efter granskning blev

fackliga organisationer omsluts av samverkansavtalet

att Karlskrona kommun bedriver ett systematiskt

som tidigare.

Karlskrona kommuns årsredovisning 20 1 1 |

29

VER K SAMHETS B ER Ä TTELSE

Personalbokslut

Löneöversyn

Årsarbetare tillsvidareanställda
(månadsavlönade 2011-11-30)

Under 2011 har löneöversyn genomförts med samtliga fackliga organisationer som har medlemmar i
Karlskrona kommun. Detta har rört de olika HÖK som
tecknats med Kommunal, Akademikeralliansen, OFR
AKV samt OFR Hälso- och Sjukvård. Det totala utfallet i löneöversynen uppgick till 2,3 %. I löneöversynen

2009
5000
4000
3000
2000
1000
0

2010

2011
4611 4635 4675

3704 3724 3757

907
Kvinnor

har bl.a. vissa lärargrupper uppvärderats.

911

918

Män

Totalt

Årsarbetare Visstidsanställda

Arbetstidsavtal
Kommunal sade i slutet av 2009 upp vissa kollektivavtal som organisationen tecknat med Karlskrona
kommun. Däribland fanns kollektivavtal om årsarbetstid och önskad sysselsättningsgrad. Under
2011 har en uppgörelse kunnat nås med Kommunal

(månadsavlönade 2011-11-30)

2009
500
400
300
200
100
0

2010

325
230

medarbetare med tillsvidareanställning förstärks
utifrån tidigare avtal.
Dessutom ges Kommunal möjlighet att snarast få
information om en medarbetare som inte får möjlighet att anställas på den sysselsättningsgrad som
vederbörande önskar.
Avtalet får anses vara moderniserat, förenklat och
leda till bättre anställningsvillkor. Därigenom kommer
attraktionskraften för arbete i Karlskrona kommun
att öka.

Sammanfattningen 2011 avser de sju nyckeltal som
vi följer under året – medarbetare som har en tills-

314

195

Kvinnor

97

268

73

Män

Totalt

Antal anställda
Antal tillsvidareanställda medarbetare i Karlskrona
kommun var 5 058 vid årsslut 2011 vilket är en ökning med 24 personer jämfört med föregående år.
Det är handikapp-, social-, service- och barn- och
ungdomsförvaltningen som står för ökningen. Övriga
förvaltningar har minskat i antal tillsvidareanställda
medarbetare.
Antal tillsvidareanställda
(månadsavlönade 2011-11-30)

2009

Personalnyckeltal 2011
– sammanfattande kommentar

217

95

och ett nytt avtal kommer att tecknas i början av
2012. Detta avtal innebär att rätten till heltid för

2011

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2010

2011
5013 5034 5058

4076 4092 4111

937
Kvinnor

vidareanställning, medarbetare som har en viss-

942

947

Män

Totalt

tidsanställning, medarbetare som är timavlönade,

Antalet visstidsanställda medarbetare har minskat

genomsnittlig sysselsättningsgrad, mertid, sjukdagar

med 51 personer. Minskningen beror främst på att

samt frisknärvaro.

sjukfrånvaron har minskat och därmed också behovet
av vikarier samt ett medvetet arbete kring resurs- och

Antal årsarbetare

bemanningspooler för att minska andelen medarbe-

Antal årsarbetare i Karlskrona kommun var vid årets

tare med otrygga anställningsförhållanden.

slut 5 277. Det är en ökning med 21 årsarbetare
jämfört med föregående år och en minskning med 94
årsarbetare över en fyraårsperiod. Cirka 80 % av våra
medarbetare är kvinnor och cirka 20 % män.
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Antal Visstidsanställda
(månadsavlönade 2011-11-30)

2009
500
400
300
200
100
0

2010

2011
381

274

255

107
Kvinnor

361

224
106
Män

86
Totalt

310

Personalbokslut

Antalet timavlönade årsarbetare har minskat de senaste åren dock ser vi nu en ökning 2010-2011 med

Övertid/fyllnadstid, timmar/anställd
(2010-12-01 – 2011-11-30)

27 årsarbetare. Handikappförvaltningen visar störst
ökning med cirka 19 timavlönade årsarbetare (totalt
cirka 70) därefter kommer barn- och ungdomsförvaltningen med 13 årsarbetare (totalt cirka 60) och anger
som orsak kompetensutveckling, ökad korttidsfrån-

2009
25
20
15
10
5
0

2010

2011
20,96 22,35

15,27

19,06

13,6 12,81

Kvinnor

varo och utbyggnad av förskoleverksamhet. Äldreförvaltningen har flest antal timavlönade årsarbetare

VER K SAMHETS B ER Ä TTELSE

16,38 15,3
14,02

Män

Totalt

med drygt 148 vilket är en minskning med 7 jämfört

Sjukfrånvaro

med föregående år och är också den förvaltning som

Sjukfrånvaron fortsätter att minska dock inte i samma

minskat mest över de senaste tre åren.

takt som tidigare. Totalt för 2011 är minskningen 0,5
dagar/medarbetare jämfört med nästan 3 dagar/med-

Timavlönade, arbetad tid i Årsarbetare
(2010-12-01 – 2011-11-30)

2009
500
400
300
200
100
0

2010

263

medarbetare. Tydliga riktlinjer, en medvetenhet om
2011

vikten av tidiga insatser vid sjukskrivningar och Möj326

239

arbetare 2010. För 2011 är sjukfrånvaron 18,8 dagar/

257
63

Kvinnor

68

307

334

77

Män

ligheternas Hus är några av de åtgärder som bidrar till
att sjukfrånvaron har fortsatt att minska.
Sjukdagar Per anställd/Kön

Totalt

(2010-12-01 – 2011-11-30)

2009

Sysselsättningsgrad och övertid
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden hamnar för
första gången över 92 % vid denna mätning! Det är
helt i linje med ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare och att kunna erbjuda våra medarbetare den

50
40
30
20
10
0

2010

2011

24,19 21,14 20,57

12,98 11,55 11,34

Kvinnor

22,01 19,28
18,8

Män

Totalt

sysselsättningsgrad de önskar. Enligt medarbetar(2010-12-01 – 2011-11-30)

95,94 96,16 95,95

91,51 91,73 92,08

0–29 år

30–39 år

40–49 år

27
,1
20 9
,9
24 2
,8
6

90,44 90,67 91,16

2011

2011

50–59 år

60–67 år

Sjukdagar Per anställd/FRÅNVARoINTERVALL
Totalt

(2010-12-01 – 2011-11-30)

ning cirka 14 timmar/medarbetare. Det innebär en
minskning på nästan 1 tim/medarbetare jämfört med
föregående år. Övertiden har minskat de senaste tre
åren med nästan 2,5 tim/medarbetare.

25
20
15
10
5
0

2010

2011

1–14 dagar

14–90 dagar

0,
38
0,
37
0,
4

2009

Övertiden fortsätter att minska och är vid årets mät-

0–1 dag

11
,8
5
9,
54
8,
14

Män

4,
04
3,
83
4,
47

Kvinnor

5,
74
5,
53
5,
78

100
80
60
40
20
0

2010

2010

15
,8
15 3
,
14 18
,9
6

2009

50
40
30
20
10
0

24
,9
22 5
,9
20 7
,4
6

2009

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

24
,7
1
21
,1
1
18
,8
7

har den sysselsättningsgrad de önskar.

Sjukdagar Per anställd/ÅLDER

16
,4
14 5
,2
16 1
,1
4

enkät 2011 upplever 88 % av de som svarat att de

90– dagar
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Personalbokslut

Frisknärvaro

Frisknärvaro i procent

Frisknärvaro som nyckeltal infördes 2008. Syftet med
att mäta frisknärvaro är främst att ge en balanserad
bild av hälsotalen och inte enbart fokusera på det
sjuka. Vid denna uppföljning är 53,5 % av våra medarbetare att betrakta som långtidsfriska, dvs. har färre
än 5 sjukdagar på helår. Antalet långtidsfriska har
minskat med 1,5 % jämfört med 2010 vilket främst

(Högst 5 sjukdagar under mätperioden 2010-12-01 – 2011-11-30)

2009
100
80
60
40
20
0

2010

2011

49,78 51,52 50,29

63,51 69,18 67,08

Kvinnor

52,41 54,9 53,48

Män

Totalt

beror på ökad korttidsfrånvaro.

Sammanställning av sjukfrånvaro
(2011-01-01 – 2011-12-31)

2010

2011

Total sjukfrånvaro, i timmar		

546 572

Total ordinarie arbetstid, timmar		

9 224 619

Total sjukfrånvaro, i procent

(5,84)

5,93

60 dagar, timmar		

232 455

Total sjukfrånvaro, i timmar		

546 572

Total sjukfrånvaro över 60 dgr
(46,25)

42,53

Total sjukfrånvaro, i timmar		

470 329

Total ordinarie arbetstid, timmar		

7 235 161

(6,44)

6,50

Total sjukfrånvaro, i timmar		

76 243

Total ordinarie arbetstid, timmar		

1 989 458

Män

Total sjukfrånvaro, i procent

(3,69)

3,83

Total sjukfrånvaro, i timmar		

58 343

Total ordinarie arbetstid, timmar		

921 448

Under 29 år

Total sjukfrånvaro, i procent

(6,57)

6,33

Årsarbetare tillsvidare- och visstidsanställda:
I underlaget ingår samtliga månadsavlönade som
omfatta av Allmänna bestämmelser (centrala avtalet),

Timanställda arbetad tid/årsarbetare:
Anställda som avlönas per timme för faktiskt arbetad
tid omräknat till årsarbetare.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad:
Det totala antalet månadsavlönades genomsnittliga
sysselsättningsgrad.

Det totala antalet mertidstimmar producerade under
perioden fördelat per antalet månadsavlönade.
Sjukdagar/anställd, åldersgrupp och

Total sjukfrånvaro, i timmar		

247 055

Total ordinarie arbetstid, timmar		

4 470 344

(5,54)

5,53

Total sjukfrånvaro, i timmar		

241 175

Total ordinarie arbetstid, timmar		

3 832 826

sjukfrånvarointervall:
Det totala antalet sjukdagar under perioden fördelat
på antalet månadsavlönade, utan hänsyn tagen till
sysselsättningsgrad.

Över 50 år

Total sjukfrånvaro, i procent

I underlaget ingår samtliga anställda som omfattas

Övertid/fyllnadstimmar per anställd:

30-49 år

Total sjukfrånvaro, i procent

månadsavlönade:

omräknat till heltidstjänster.

Kvinnor

Total sjukfrånvaro, i procent

Antal tillsvidare- och visstidsanställda

av Allmänna Bestämmelser (centrala avtalet).

Total sjukfrånvaro över

i % av total sjukfrånvaro

Definitioner på nyckeltalen

(6,05)

6,29

Frisknärvaro:
Månadsavlönade med max 5 sjukdagar under
perioden = friska, redovisas i %.
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289
Kommunstyrelsen/
kommunledningsförvaltningen
Ansvarsområde

Årets viktigare händelser

Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att utifrån

2011 har på många sätt präglas av den globala

kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslut,

situationen. Året började med positiva prognoser för

styra, samordna, utveckla och följa upp den kom-

såväl ekonomi som arbetsmarknad. Därefter försäm-

munala verksamheten. Förvaltningen ansvarar också

rades prognoserna, vilket har påverkat inriktningen av

för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, regional

kommunledningsförvaltningens arbete. Förvaltningen

utveckling, infrastruktur och kollektivtrafik samt för

gör jämförelser och analyser som ska ge stöd för

samverkan med Blekinge tekniska högskola. Dess-

framtida beslut. Insatser inom näringsliv och arbets-

utom handhar förvaltningen kommunens mark- och

marknad kan också ge direkt stöd till förändring och

exploateringsärenden liksom strategiska miljöfrågor.

utveckling.
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Kommunstyrelsen

Under året har cirka 500 personer fått del av insatser

Karlskrona kommun har som mål att vara en Uthållig

i olika former från arbetsmarknadsenheten. Närings-

kommun. Arbetet leds i många delar av den miljö-

livsenheten har fortsatt gett stöd till nya och befintliga

strategiska enheten. Ett nytt Energi- och klimat-

företag genom bl.a. företagsträffar, företagsbesök,

program har tagits fram under året och Karlskrona

serviceärenden och utvecklingsprojekt. 289 nya före-

har utpekats som en av landets spetskommuner av

tag har startas, varav 53 % av kvinnor.

Energimyndigheten i programmet Uthållig kommun.

Förvaltningen har också på olika sätt arbetat med

Under året utsåg UNESCO Blekinge Arkipelag till

att förbättra insyn och dialog med kommunens med-

ett biosfärområde, vilket ska ge en god möjlighet att

borgare. Hushållstidningen ”i Karlskrona” kom ut med

kombinera tillväxt och uthållighet i skärgården.

ett första nummer under hösten och det är tänkt att
tidningen ska ges ut 4 gånger per år.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett
IT-infrastrukturprogram, vilket ska bidra till att alla

Marknadsläget tillsammans med införande av
bolånetak har medfört att antalet sålda småhustomter
halverats under 2011 i jämförelse med 2010. Under
året har 22 tomter sålts.

kommunens medborgare ska ha en bra tillgång till IT-

Ett av kommunfullmäktiges mål är att Karlskrona

infrastruktur. Förvaltningen har tagit fram ett material

kommun ska nomineras till Årets kvalitetskommun

som skall underlätta IT genom fiberanslutning och

senast 2015. I syfte att förbättra och utveckla de

även förstärkt personellt för att ge stöd i arbetet.

kommunala verksamheterna har förvaltningen ge-

Cirka 25 föreningar har bildats för att förbättra IT

nomfört ett antal granskningar och analyser. Kom-

genom fiberanslutning.

munen har också granskats av SKL och för första

Kommunstyrelsens arbetsutskott har testat digital

gången deltagit i jämförelsen mellan kommuner,

ärendehantering och förvaltningen har arbetat med

Kommunens Kvalité i Korthet. Resultaten av studi-

att ta fram arbetssätt som stödjer en sådan hantering.

erna redovisas under 2012.

Arbetet kommer att fortsätta med att förbättra och
förenkla. Samtidigt arbetar förvaltningen både
regionalt och nationellt med att utveckla digital
ärendehantering inkluderande e-arkivering.
I kommunen har under året arbetsvärderingen av
samtliga tjänster avslutats. En utvärdering av nu gällande samverkansavtal har påbörjats. Under politisk
ledning har arbetet med ett nytt personalpolitiskt
program påbörjats.
Kommunstyrelsen har också påbörjat arbetet med
en ny vision för Karlskrona kommun.
Ett stort antal projekt bedrivs inom förvaltningen,
framför allt med stöd av EU och med inriktning på tillväxt. Telecomcity har t.ex. bedrivit två framgångsrika

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens
verksamhet redovisar ett överskott om 3,7 mnkr mot
budget för år 2011. Budgetramen uppgick för året till
184,8 mnkr. I detta ryms en negativ avvikelse inom
de politiska verksamheterna med 0,7 mnkr, en positiv
avvikelse inom basbudgeten, framförallt hänförlig till
personalkostnader och ej ianspråktagna medel för
kapitalkostnader om 2,0 mnkr. Därutöver positiva
avvikelser inom projektbudgeten med 0,2 mnkr och
för kollektivtrafiken med 2,2 mnkr.

projekt inom ramen för regionens innovationsmiljö.

Måluppfyllelse

MOS (Baltic Link Motorways of the Sea, Gdynia –

Följande fyra mål är antagna av kommunfullmäktige

Karlskrona) pågår och syftar till att öka och utveckla

för kommunledningsförvaltningen 2011.

kapaciteten och servicen vad det gäller järnvägs-

 Minst 250 nya företag ska startas årligen

bundet gods.
Inom Blekinge Health Arena på Rosenholmsområdet, har fem nya företag startats och nya forskningsprojekt och koncept tagits fram för träning på
såväl elitnivå som för förbättrad hälsa.
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i Karlskrona under perioden 2009-2011.
289 nya företag har startat under 2011 och de är
jämnt fördelade mellan kvinnor och män. Det är
samma nivå som 2010 men en ökning mot 2009
(247) och 2008 (274).

Kommunstyrelsen

 Besöksnäringen i kommunen ska öka med
årliga 5 % uttryckt i antalet gästnätter i kommunen, jämfört med 144 889 gästnätter för
helår 2007.
Gästnätterna ligger i linje med 2010.
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Framtid
Förvaltningens insatser under 2012 kommer till stor
del att vara inriktade mot att ta fram analyser, studier
och förslag till åtgärder som möjliggör en stabil ekonomi under kommande år för Karlskrona kommun.
Detta kommer att göras samtidigt som kvalitén

 Antalet kooperativa företag ska öka.
Vid årets ingång fanns 15 kooperativa företag.
Under året har tre ekonomiska föreningar med
inriktning mot fiber startats.
 Andelen personer i sysselsättning ska öka i
Karlskrona kommun (ersätter verksamhetsmålet
”Antalet jobb i Karlskrona ska öka” enligt
§ 233 KF 111215).
Andelen personer i sysselsättning var 91,9 % i
december 2011, vilket motsvarar 2010 års siffra1.
 Mätningen är gjord med hela befolkningen som bas. Från 2011 ändras

1

mätmetoden till förmån för en europagemensam mätstandard med
registerbaserad arbetskraft som bas (arbetande + arbetslösa). För
december 2011 var andelen personer i sysselsättning 88,7 % i enlighet
med den nya mätmetoden.

i verksamheten kommer att fokuseras, liksom förbättrad tillgänglighet till den kommunala servicen för
medborgarna.
Under senare delen av 2011 och början av innevarande år har flera insatser gjorts för att minska
arbetslösheten och förvaltningen kommer att fortsätta
och utveckla detta. Arbete med att stödja nya och
befintliga företag kommer också att fortsätta, men
i ny organisationsform. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut bildas den 1 mars 2012 ett helägt
kommunalt näringslivsbolag.
Med stöd av medel från SKL kommer förvaltningen
att bedriva ett förvaltningsövergripande projekt för att
öka jämställdheten i verksamheterna.
Under 2012 kommer kommunfullmäktige att
fastställa såväl ett personalpolitiskt program som en
Vision för Karlskrona kommun. Båda dessa kommer
att vara bra medel för att utveckla den kommunala
verksamheten och vår kommun.

Kommunledningsförvaltningen
Resultaträkning (mnkr)

2011

2010

2009

50,3
-231,7
-181,5
185,0
3,6

84,8
-228,3
-143,5
146,6
3,1

83,1
-240,6
-157,5
164,7
7,2

Investeringsutfall

1,4

1,1

1,8

Antal anställda
Antal årsarbetare

84
81

99
97

112
110

289

289

247

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Ram
Årets resultat

Verksamhetsmått
Antal nystartade företag
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15,4 %
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.

Serviceförvaltningens ansvarsområde består i att
erbjuda såväl service och konsultativt stöd som direkt

varm mat ska minimeras.
Flera av serviceförvaltningens kök har under året
uppmärksammats för sin goda kvalitet, där bl.a.
Hasslöskolans kök medverkat i en rikstäckande kokbok, Skolmatssafari – från Malmö till Kiruna. Jändelskolans kök har fått pris för sin maträtt ”Klodda”
vilket resulterade i en utbildningsdag för 1:e kocken
på restaurangakademin i Stockholm.
Kostenheten har också i samarbete med Hushållningssällskapet genomfört projektet Fokus Matglädje
med syfte att ”lyfta den offentliga måltiden”. Detta har
skett i samverkan med köpande förvaltningar där de
inbjudits till medverkan och uppstart av projektet.
IT-enheten har under året arbetat med en förstudie

operativt arbete inom områdena redovisning, ekono-

inför införande av Windows 7 och Office 2010 för

mistyrning, personaladministration, löneadministration,

kommunens användardatorer. I samband med detta

system- och utveckling, företagshälsovård, kompe-

har även en förstudie genomförts inför uppdateringen

tensutveckling, upphandling, IT, telefoni, växel, reception, internpost, tryckeri, billeasing och måltidsservice.

Årets viktigare händelser
Under våren 2011 fastställdes en kostpolicy för köken
inom barn- och ungdomsförvaltningens och utbild-

36

ningen av hel- och halvfabrikat och att transporter av

av kommunens IT-infrastruktur till Microsoft KommunDesign 4.1 (MSKD 4.1). Den nya plattformen kommer
att ge förutsättningar för att kunna möta framtida krav
på nya IT-baserade tjänster för både kommunens
verksamheter och kommuninvånare.
Som ett led i ökad rationalisering och effektivise-

ningsförvaltningens verksamhetsområde. I kost-

ring har kommunens utvecklingsmiljö flyttat från sina

policyn framgår det bl.a. att kostenheten ska sträva

gamla lokaler på Ruthensparre till IT-enhetens

efter att laga mat från grunden, minimera använd-

gemensamma lokaler på Nauckhoff. Syftet med
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flytten är såväl en effektivisering av IT-enhetens

kurser och föreläsningar genomförts på KKC, där

processer samt att kunna erbjuda kommunens verk-

extern föreläsare bjudits in.

samheter bra stöd i test och utveckling.
Under året har också ett nytt leasingbilsavtal

Upphandlingsenheten har arbetat med ett flertal
stora upphandlingar, så som exempelvis verksam-

upphandlats. Leasingbilsadministrationen har under

hetssystem för förvaltningarna, arbetskläder, kopiato-

året satsat på en förbättrad och kvalitetssäkrad

rer, kommunikationstjänster, fordon, revisionstjänster,

information till de interna kunderna. Arbetet kommer

parkeringsövervakning samt ett flertal tjänsteupp-

att resultera i bl.a. en användarpärm vilken ska följa

handlingar inom det tekniska området.

respektive fordon.
Ekonomistyrnings-, redovisnings- och system- och
utvecklingsenheten har under året arbetat med att
förfina uppföljningsprocesserna för del- och helår
samt att säkerställa och effektivisera processerna
efter övergången till en balansenhet. Som ett led
i detta effektiviseringsarbete och arbetet med att
minska miljöpåverkan har Karlskrona kommun skickat
sin första svefaktura (standardbenämning för enkel
e-faktura) till extern kund.
Inom personalenheten har ett e-rekryteringssystem
införts, vilket till stor del förenklar och effektiviserar
rekryteringsprocessen. Systemet fungerar på så sätt
att den person som söker en tjänst inom kommunen
fyller i sin ansökan direkt i webb-verktyget. Även CV
och annan dokumentation bifogas med enkelhet
direkt av den sökande. Personalsspecialisten och
den rekryterande chefen administrerar därefter allt
från sortering av anställningskrav till meddelande

Ekonomiskt utfall
Serviceförvaltningen har under 2011 haft en budgetram om 74,9 mnkr samt intäkter motsvarande 202,2
mnkr. Då totala kostnader uppgått till 279,6 mnkr
visar det totala resultatet för verksamhetsåret ett
underskott på -2,6 mnkr. Merparten av underskottet
(-2,5 mnkr) beror på att serviceförvaltningen inte har
blivit kompenserad fullt ut för matportioner enligt de
gällande överenskommelser som finns. Med hänsyn
taget till detta blir det verkliga resultatet för förvaltningen ett underskott på -69 tkr.
Totalt för åren 2009-2011 har serviceförvaltningen
effektiviserat sin verksamhet motsvarande 14,5 mnkr,
vilket utgör 5,2 % av förvaltningens totala kostnader.
Effektiviseringskraven har varit fördelade med 3,5
mnkr år 2009, 5,7 mnkr år 2010 och 5,3 mnkr år 2011.

om tjänstens tillsättning via verktyget. Fr.o.m. hösten

Måluppfyllelse

2011 annonseras alla interna och externa tjänster

 Kommunfullmäktige har beslutat att 25 % av

via verktyget.
Behovet av rehabilitering har förändrats, dels
p.g.a. Försäkringskassans förändrade regler och

kommunens livsmedelskostnader ska bestå
av ekologiska livsmedel enligt Riksdagens
målsättning.

dels på grund av att mängden långtidssjukskrivna

Under perioden januari – december har kostenheten

inom kommunen minskat kraftigt. Tillsammans med

handlat livsmedel för cirka 43,7 mnkr varav eko-

rehabiliteringssamordnaren har Kommunhälsan under

logiska livsmedel uppgår till cirka 6,6 mnkr. Det

våren utformat ett förändrat arbetssätt som har en

medför att kostenheten har handlat ekologiska livs-

mer individuell inriktning. Det nya arbetssättet innebär

medel motsvarande 15,4 %. Andelen av ekologiska

också ökat fokus på att fånga upp sjukskrivna på ett

livsmedel har ökat från 2,4 % år 2009 till 15,4 %

tidigt stadium.

2011. Serviceförvaltningen ser positivt på att kunna

På Karlskrona KompetensCenter har arbetet med
att samordna och kompetensutveckla kommunens

nå målet om 20 % ekologiska livsmedel till och med
31 december 2012.

personal kostnadseffektivt fortsatt. Genom att ta
tillvara på intern kompetens vid genomförande av
föreläsningar kan dessa ske till en betydligt lägre

Miljö

kostnad än om var och en av personalen skulle

KRAV-certifiering

behöva anlita egen extern utbildare. Förutom dessa

Annebo förskola är som enda förskola i Blekinge

utbildningar där egen personal utbildat, har en mängd

KRAV-certifierad sedan drygt ett år. KRAV-certifie-
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Kommunstyrelsen

ringen kan göras på tre nivåer och Annebo förskola är

På IT-enheten kommer stort fokus att läggas på

certifierad på mellannivån, vilket innebär att minst 50 %

förändring av kommunens tekniska infrastruktur där

av de livsmedel som köps in ska vara kravmärkta.

arbete med att migrera till MSKD 4.1, Windows 7

Varje år görs en revision av alla KRAV-certifierade

samt Office kommer att pågå under hela 2012. IT-

verksamheter. Revisionen utfördes nyligen på Annebo

enheten kommer också att vara delaktiga i fram-

och enligt den är andelen KRAV-märkta produkter

tagandet av en E-strategi där fokus är att skapa

uppe i nästan 80 %. Nästa nivå att certifiera sig på är

förutsättningar och grunder för tjänster gentemot

90 %, vilket kocken på Annebo förskola arbetar hårt

kommunens medborgare, näringsliv och externa

för att uppnå.

utförare m.fl.

Transporter och resor

under våren 2011 har en tydlig förskjutning från tek-

Serviceförvaltningen leasar sex fordon. Av dessa tillhör

nisk lösning till tjänsteutveckling skett. Med dagens

fyra kategorin etanolfordon och nyttjas av IT-enheten.

mobiltelefoner följer en uppsjö av nya tjänster där den

Återstående två fordon är dieseldrivna transportfordon

enskilde användaren själv, i stor utsträckning, kan

och nyttjas inom ramen för post och transports verk-

bestämma hur och om tjänsten ska användas. En

samhet. Förvaltningen har därmed, sedan 2010 inga

följd av detta blir att man bygger upp ett större

bensindrivna fordon kvar i verksamheten.

beroende av dagens mobiltelefoner som ett viktigt

Kommunfullmäktige tog den 15 december 2010
beslut om två kommunövergripande mål gällande ett

Efter att den nya telefoniupphandlingen blev klar

arbetsredskap, kanske till och med det viktigaste?
Behovsanpassad utbildning, snabb hjälp och en

hållbart resande, vilka innebar att andelen tågresor

väl organiserad supportorganisation ses därför som

i tjänsten skulle öka medan andelen flygresor skulle

nödvändig. För att möta detta förändrade verksam-

minska. För serviceförvaltningens del har de totala

hetsbehov har serviceförvaltningen under hösten

kostnaderna för resande i tjänsten minskat. Mellan

2011 flyttat organisationen för telefonisupport från

åren 2010 och 2011 har kostnaderna för tågresor

IT-enheten till Internservice. Utveckling och behovs-

minskat med 50 % medan kostnaderna för flygresor

anpassning av telefonisupportens tjänster kommer

minskat med 18 %.

att fortgå under 2012.

Framtid
Enligt fastställda övergripande mål och uppdrag, samt
förvaltningsspecifika mål för verksamheten, kommer
serviceförvaltningen att fortsätta effektivisera processerna i förvaltningens verksamheter samtidigt som

Resultaträkning (mnkr)

2011

2010

2009

202,2
-279,6
-77,5
74,9
-2,6

189,3
-265,1
-75,8
75,8
0

136,8
-213,9
-77,1
77
-0,1

arbeta med effektiviseringen av riktlinjer och mål som

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

finns upptagna i kostpolicyn. Kostenheten kommer

Investeringsutfall

2,3

3,4

2,0

också att arbeta fram en handlingsplan och konkreta

Antal anställda
Antal årsarbetare

363
332,2

351
321

349
320

103
100

103
96

20

20

27 790

26 733

46 569

45 644

kvaliteten i tjänsteproduktionen förväntas bibehållas.
I linje med detta kommer kostenheten att fortsätta

åtgärder utifrån den kostutvärdering som genomfördes under hösten 2011. Områden som belystes
i utvärderingen var översyn av andelen tillagnings-,
mottagnings- och serveringskök, kompetensutveckling för enhetens medarbetare, dialog/samverkan
mellan säljare och köpare samt arbetsbelastning och
arbetsfördelning mellan kostchefer. Kostenheten
kommer att presentera en analys av utvärderingen
med åtgärdsförslag under våren 2012.
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Verksamhetsmått
Kostenheten
Ekonomiperspektiv
Barn i förskola: portioner/årsarb
Elever i skola: portioner/årsarb
Gäster i äldreomsorgen:
dygnsportioner/årsarb
Medborgarperspektiv
Extern försäljning till gäster
i skola: luncher/år
Extern försäljning till gäster
i äldreomsorgen: luncher/år
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3 535
Barn- och ungdomsnämnden
Ansvarsområde

Årets viktigare händelser

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskole-

Förskolan

verksamheten för barn 1-5 år och skolbarnomsorg för
barn och ungdom 6-12 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

Karlskrona kommun har även under 2011 kunnat erbjuda alla som ansökt om förskoleplacering en plats
inom 4 månader, vilket också är det krav som lagen
föreskriver. Behovet av förskoleplatser blev dock,
totalt under året, något högre än prognostiserat.
Förskolan blev den 1 juli 2011 en egen skolform
med syfte att ytterligare betona att förskolan har

elever med behov av särskilt stöd och Säljö barn-

ett pedagogiskt uppdrag och därmed är en del av

koloni (ferievistelse under sommartid). Barn- och

skolväsendet.

ungdomsnämnden är enligt Hälso- och sjukvårds-

Även förskolans läroplan (Lpfö98) har reviderats.

lagen vårdgivare för den skolhälsovård som är

I den reviderade läroplanen får förskollärare och för-

organiserad i kommunens skolor.

skolechefer ett tydligt uttalat ansvar. Lärarlegitimation

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

införs för förskolelärare. Även förskolans mål, ansvar
och kvalité förtydligas.
Under året har implementeringsarbetet av de nya
styrdokumenten haft ett tydligt fokus.
Hösten 2011 öppnade den nya förskolan, Ryttar-

dessa samt rätten till insyn i dessa skolors verksamhet

liden, i Nättraby. I samband med detta flyttade den

ligger inom nämndens tilldelade ansvarsområde.

pedagogiska omsorgen från Åvägen och blev en del
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av den nya förskolan. Det område som fortfarande
har behov av fler förskolplatser är Trossö/Saltö.
Arbetet med att tillskapa fler platser pågår.
I juni gav barn- och ungdomsnämnden förvaltningen i uppdrag att stänga en eller flera förskolor där

ett minskande elevunderlag.
Under 2011 har Nättraby Kunskapscentrum (NKC)
fått tillfälliga lokaler i väntan på utbyggnad. Renovering av Tullskolan och utvidgning av Spandelstorpskolans lokaler har påbörjats.

efterfrågan minskat. Utifrån detta uppdrag samlades
all förskoleverksamhet i Strömsberg/Spjutsbygd inför
hösten 2011 på förskolan i Spjutsbygd och förskolan
i Strömsberg stängdes. Även förskolorna på Hasslö
lämnade en byggnad inför hösten 2011.

Utbildningen för barn och ungdomar ska kännetecknas av likvärdighet och trygghet. Utbildningen ska

Grundskolan och fritidshem

utformas i överensstämmelse med grundläggande

Grundskolans måluppfyllelse i form av andelen elever

demokratiska värderingar och främja lika rättigheter

som når målen i alla ämnen i åk 9 ökade i jämförelse

och möjligheter inom utbildningsområdet.

med 2010 för både de kommunala skolorna och
kommunen som helhet.
I jämförelse med andra kommuner fortsätter de

Kunskapsbegreppet ska ges en bred innebörd så
att utbildningen i förskolan och skolan främjar barns
och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva,

kommunala fritidshemmen att ha en hög andel

kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer

inskrivna barn i åldrarna 10-12 år.

och medborgare. Sådan allsidig personlig utveckling

Grundskolans samtliga verksamheter fick den

kan bl.a. handla om utvecklandet av den kreativa för-

1 juli 2011 en ny juridisk styrning i form av ny skollag

mågan, lusten att skapa, förmågan att ta initiativ och

samt nya förordningar i form av läroplan för grund-

omsätta idéer till handling. Förskolan och skolan ska

skola, förskoleklass, fritidshem och grundsärskolan

ge varje flicka och pojke lika möjligheter att utveckla

(Lgr11) med tillhörande kursplaner. Elevernas rätt

sin fulla potential som människa.

till en likvärdig utbildning, rektors och personalens

Det övergripande målet för utbildningen stödjer

ansvar och befogenheter har ytterligare tydliggjorts i

strävan att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd

de nya styrdokumenten. Införandet av lärarlegitima-

genom hela utbildningssystemet. Förskolan har lik-

tion och provår för nyexaminerade kommer att skapa

som skolan också ett kompensatoriskt uppdrag som

behov av mentorer i verksamheten. Under året har ett

innebär att en strävan ska vara att uppväga skillnader

intensivt arbete påbörjats med att anpassa det dag-

i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodo-

liga arbetet till kraven som de nya styrdokumenten

göra sig undervisningen för att nå måluppfyllelse.

ställer på rektorer, pedagogisk personal och organi-

Det hälsofrämjande arbete lägger betoningen i att

sationen, men också med att åtgärda de påpekanden

arbeta för en ökad hälsa, alltså fysiskt, psykiskt och

som Skolinspektionen lämnad vid sin tillsyn hösten

socialt välbefinnande. Genom dagligen ha olika akti-

2010. Fokus i verksamheten har under 2011 varit

viteter med rörelse och kunskaper och medvetenhet

en fortsatt ökning av måluppfyllelse både vad gäller

om livsstilens betydelse ges förutsättningar för att ta

kunskaper och elevernas sociala utveckling.

eget ansvar för en god hälsa. Arbetet med att ge våra

BUN tog under året beslut om att genomföra

barn och ungdomar en god fysisk och psykisk hälsa

Undervisningslyftet, ett forskningsinriktat förbättrings-

är ett gemensamt ansvar för den unge själv, för den

arbete av undervisningen vid ett antal enheter som

unges föräldrar och för hela samhället. Inom området

ska löpa under fyra år.

Livsstil och hälsa pågår det några olika projekt och

Antalet elever i grundskolan fortsatte under 2011

en mångfald av aktiviteter som inbjuder till fysiska

att öka och förväntas fortsätta att öka de närmaste

aktiviteter för barn och ungdomar. Dessa ska bidra till

åren, vilket ställer krav på anpassning av skolstruk-

att ge förutsättningar för att kunna göra bra val som

turen. Behovet av elevplatser ökar på ett antal platser,

gynnar den egna hälsan.

samtidigt visar prognosen för ett antal mindre skolor,
både centralt och i kommunens ytterområden, på
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Likabehandlingsarbetet fokuserar på allas lika
värde och ska innehålla ett målinriktat arbete för
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att aktivt främja barns/elevers lika rättigheter och

metodutveckling som kallas ”Idékällarn” har använts

möjligheter. Samtliga förskolor och skolor har en

i samma utsträckning som föregående år. Här kan

likabehandlingsplan.

man låna specialpedagogiskt material och fritt hämta

Variationer av arbetssätt med fler och olika per-

återvinningsmaterial för den skapande verksamheten.

spektiv är en del av vårt uppdrag enligt läroplanerna.

Inom tal- och språk området sker de flesta lånen men

Här har vi upptäckt nya vägar till förbättrad målupp-

matematikmaterialen lånas allt mer.

fyllelse, t.ex. arbete med konstnärlig gestaltning då

Skoldatatek är en verksamhet där specialpedagogik

detta arbetssätt, förutom en förbättrad kunskaps-

tillsammans med IT sätts i centrum. Syftet är bl.a. att

utveckling, också gör att elevinflytandet stärks. En

ge skolpersonal fördjupad kompetens i hur man med

ökad måluppfyllelse ses inte bara i form av bra resul-

hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande

tat på skriftliga prov. Det är så mycket mer. Att i för-

lärandesituationer för elever. Huvudmålet är att elever

skolan och skolan integrera konstformer som dans,

med läs- och skrivsvårigheter eller andra inlärnings-

musik och drama har stor effekt på barns lärande.

svårigheter ska nå högre måluppfyllelse i skolarbetet.

Vår modell KLIV finansierades till största delen via

Specialpedagogiska Skolmyndigheten beviljade

Kulturrådets Skapande skola. Totalt har 35 enheter

2011 medel för ett iPad projekt där några klasser

varit aktiva i samarbete med KLIV konstnärer.

(grundskola och grundsärskola) ingår. Syftet är att

Många förskolor/skolor arbetar aktivt och strate-

uppmuntra skrivandet, läsning och kommunikation.

giskt med matematik för både yngre och äldre barn/

En gemensam satsning har gjorts som avser att

elever. Det finns matematiknätverk i flera områden

stödja utvecklingen av skolbiblioteken. Avsikten har

som träffas regelbundet för att tillsammans utveckla

varit att förtydliga integration mellan bibliotek och un-

arbetet med matematiken på förskolorna/skolorna.

dervisning. Vårt mål är att få skolbibliotek som stödjer

Några lärare inom förvaltningen har utvecklat Matte-

lärare och elever med informationsanalys och aktivt

skatten, ett laborativt och elevaktivt material bestå-

källval. Att sovra och värdera information utgör en allt

ende av 6 olika lådor med innehåll som utgår från

viktigare komponent i lärandet. I detta sammanhang

fasetterna i Skolverkets diagnosmaterial Diamant. Det

framstår skolbibliotekets pedagogiska roll som en

innebär att vi på ett konkret och laborativt sätt kan

förutsättning för elevernas mångsidiga språk- och

arbeta med målen i kursplanen. Skolorna har minst

kunskapsutveckling.

en uppsättning av dessa 6 lådor. Lådorna erbjuder

Med stöd av statsbidraget Skriva-läsa-räkna har

större variation i undervisningen och gett ett lyft för

två läslärare arbetat med förstärkning i läsinlärningen

matematiken på flera skolor både för elever och

för elever i åk 2. Likaså har samma bidrag gjort det

lärare. För att få en bättre översikt av det material

möjligt att ha några ”läs- och skrivutvecklare” som

skolorna nu fått har många inrättat ”matematikverk-

stöd på några skolor. De delar med sig av sin erfaren-

städer”. Matematikprojektet Den röda tråden finan-

het inom läs- och skrivområdet till övriga kolleger och

sierat av Skolverket startade för förskola och skola

erbjuder bra material som stimulerar läs- och skriv-

2011. Nästan 300 pedagoger berördes.

utveckling, framförallt i skolår 1-3. Flera lärargrupper

Arbetet med NTA innebär ett sätt att lära där både

har haft cirkelträffar kring fördjupningsmaterialet God

förskolans och skolans barn kan på ett konkret sätt

läsutveckling. Nätverk, som träffas regelbundet för

få förståelse för naturvetenskapliga processer och fe-

idéutbyten arbetar med Skolverkets diagnosmaterial

nomen. Undervisningen genom NTA sker utifrån olika

Nya språket lyfter.

teman, där ett undersökande och experimenterande

Barn- och ungdomsnämnden har fastställt en plan

arbetssätt tillämpas. En satsning på NTA-teman i

för kvalitetsarbetet som bl.a. innefattar intern tillsyn.

förskolan har också gjorts. Två pedagoger har gått

I denna inkluderas redovisning av processer och

temautbildning och kan nu utbilda andra pedagoger

resultat som ska ge en bild av förskolornas och sko-

i förskolan i teman Vatten och Luft. 1 300 barn/elever

lornas arbete utifrån styrdokumenten. De uppgifter

har under året arbetat med ett eller flera NTA-teman.

som förskolechefer och rektorer redovisar per enhet,

Den ”bank” för specialpedagogiska läromedel,

ska tillsammans med uppgifter som finns tillgängliga

kompensatoriska hjälpmedel och stimulans för

centralt, utgöra en del i underlaget vid tillsynen.
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Ekonomiskt utfall

Framtiden

Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall för

Det andra halvåret 2011 har präglats av ett nu väl

2011 blev 972,9 mnkr, att jämföra med tilldelad ram

känt förändringsarbete under benämningen Bättre

om 967,1 mnkr. Utfallet blev således en negativ av-

skola 2012. Genomförande eller inte, beroende av

vikelse med -5,8 mnkr.

kommande beslut, upplevs just nu som mycket
avgörande för framtiden i nämndens verksamheter.

Måluppfyllelse

Uppdraget Bättre skola 2012 har bedrivits utifrån

Kommunfullmäktige har fastställ fyra mål för barn-

tre givna målsättningar:


och ungdomsnämnden.

att uppfylla kraven i de nya nationella styrdokumenten, skollag och läroplaner för förskola

 Alla barn i kön till förskolan ska ha fått sig en
plats tilldelad senast fyra månader från

och skola


ansökningsdatum.

att förbättra kunskapsresultaten och öka
måluppfyllelsen i Karlskrona kommuns skolor

Detta mål klarar vi att hålla idag. Dock klarar vi inte



att kvalitetsmålen uppnås inom given och
oförändrad budgetram 2012 – 2014

alltid att ge en plats i det område som familjen önskar.

Förslaget Bättre skola 2012 för fram strukturföränd Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till

ringar i organisationen som en framgångsrik väg att

fortsatta studier på gymnasiet ska öka årligen.

klara samtliga av dessa målsättningar. Det ska man

Långsiktiga målet ska vara 100 %.

ha som utgångspunkt vid en närmare beskrivning

Detta är ett mål som kräver extraordinära insatser

av dessa tre målsättningar och vilka utmaningar de

särskilt med hänsyn till ökade behörighetskrav för

innebär för Framtiden.

gymnasiestudier. Behörighetsnivån hos de avgångselever som lämnade grundskolan i juni 2011

Ny skollag och nya läroplaner
Förskola och skola har fått ett skärpt uppdrag i och

framgår av tabellen.

med nya styrdokument som gäller från den 1 juli
%

2011

2010

2009

Före sommarskola

88,2

89,2

87,4

Efter sommarskola

91,8

92,4

91,7

Den årgång med åk 9 som fick sina sista julbetyg i
december är den sista kull som får slutbetyg enligt
den gamla betygsskalan. 92 elever hade då ännu inte
nått behörighet till grundbehörighet (8 ämnen) för
gymnasiets nationella program.
 Antalet förskolor/skolor med Grön Flagg
ska öka.

2011.
Barn- och ungdomsförvaltningen måste i den
kommande organisationen av verksamheten särskilt
beakta:


Behörighetskrav för förskollärare och lärare
(legitimation, ämnesbehörighet).



Elevhälsa, inklusive specialpedagogisk
kompetens.



IT/digital kompetens och skolbibliotek.



Rektors ansvar för måluppfyllelse, närvarande
och instruktivt ledarskap.

På många av de mindre skolenheterna uppfylls inte

Målet inte nått.

något av dessa krav fullt ut idag.

 Andelen trygga elever ska öka i de attitydundersökningar som genomförs.
Målet är uppnått, andelen trygga elever har ökat.

Målsättning förbättrade kunskapsresultat
Enligt det övergripande verksamhetsmålet för
Karlskronas skolor, ska andelen elever i åk 9 som
är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet öka
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2011 (åk 8) 96 %

2011 (åk 5) 97 %

2009 (åk 9) 65 %

2010 (åk 5) 75 %
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årligen. Det långsiktiga målet ska vara 100 %.
Vårterminen 2011 lämnade 75 % av åk 9-eleverna
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den kommunala skolan med betyg i samtliga ämnen;

som förskola och skola har att leva upp till i och med

statistik visar att förhållandet har varit likadant i när-

nya nationella styrdokument. Bättre skola 2012 har

mare 15 år – Framtiden måste redovisa ett trendbrott!

identifierat möjligheter på den lokala nivån att samla
och använda alla tillgängliga resurser som ska leda

Förutsättningar beslutad budgetram

till förbättrade kunskapsresultat i skolan. I ett strikt

Budgetramen för nämndens verksamheter kommer

ekonomiskt perspektiv är Bättre skola 2012 en fråga

enligt gällande beslut att vara oförändrad 2012 –

om god ekonomisk hushållning; ett faktum som

2014, samtidigt som det sker en volymtillväxt,

framgår med all tydlighet i beskrivning och analys av

dvs. fler barn och fler elever som ska beredas plats

förslaget Bättre skola 2012, som det presenterats

i verksamheten. Volymtillväxten för 2012 motsvarar

under hösten.

ökade kostnader för skolpeng och platsbidrag på

Underlagen till förslaget Bättre skola 2012 lyfter i

16 mnkr. Samtidigt har verksamheten redovisat ett

hög grad fram rationella skäl till flera strukturföränd-

stort underskott 2011. Grundorsaken är nuvarande

ringar i den samlade verksamheten. Avgörande beslut

organisation som inte kan fungera effektivt i förhål-

kan också fattas mer utifrån ett ideologiskt perspek-

lande till antal elever på enheterna. Det är en på

tiv, som verksamheten givetvis har att förhålla sig till.

budgetspråk tung ryggsäck som förvaltningen har

I det sammanhanget måste en riskbedömning göras,

med sig in i 2012. Ett åtgärdsprogram är beskrivet

och en sådan kan egentligen bara sammanfattas i att

i samband nämndens beslut om internbudget, och

det är ytterst tveksamt, om ens möjligt, att barn- och

det är bara gynnande beslut till förslaget Bättre skola

ungdomsnämndens verksamheter kan klara att nå

2012 som kan lätta bördan.

uppsatta mål – att bedriva förskola och skola med

Bättre skola 2012 har bedrivits i syfte att få till

nuvarande organisation som förmår att bära sina

stånd sådana strukturförändringar som bedöms

kostnader inom beviljad budgetram och samtidigt

nödvändiga för att klara det utökade kvalitetskravet

kan leva upp till skollagens samlade krav.

Barn- och
ungdomsnämnden

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

Resultaträkning (mnkr)

2011

2010

2009

104,8
-1077,7
-972,9
967,1
-5,8

114,4
-1051,3
-936,9
944,6
7,7

115,3
-1051,9
-936,6
939,5
2,9

Investeringsutfall

5,7

5,4

7

Antal anställda
Antal årsarbetare

1730
1647

1747
1655

1810
1706

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

Verksamhetsmått
Antal inskrivna barn
i förskolan och
pedagogisk omsorg
varav antal inskrivna barn
i pedagogisk omsorg
varav antal barn i förskola
fristående regi
Andelen barn i förskola
fristående regi, %

3 535

3 523

3 442

153

176

234

468

474

474

14,2

14,1

14,0

Antal barn i
förskolan/anställd heltid
(kommunala), %
Avgiftstäckningsgraden, %
Antal öppna förskolor
Antal barn i förskola,
kvällar/nätter/helger
Antal elever i förskoleklass
Varav antal elever
i förskoleklass, friskola

2011

2010

2009

2 942

2 862

2 733

615

554

509

5,4
8,6
4

5,4
9,8
3

5,4
12,0
5

109

99

99

773

755

739

139

110

114

Antal elever i
grundskolan 1-9
Varav antal elever i friskolor 1-9
Andel elever i friskola F-9, %

6 098
1 355
22,0

6 125
1 237
20,0

5 992
1 123
18,0

Antal elever i särskola
Antal elever med skolskjuts

87
1 950

87
1 925

83
1 925

* exkl ca 80 anslagsfinansierade förskolebarn
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Utbildningsnämnden
Ansvarsområde
Utbildningsnämnden svarade 2011 för utbildning i
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning, särvux och sfi (svenskundervisning för invandrare). Nämnden hade ansvar
för länets AV-central som avvecklades hösten 2011.

En ny delegationsordning arbetades fram med anledning av den nya lagen och gymnasieförordningen.
Skollagen medförde ett kraftigt ökat krav på dokumentation i verksamheterna.
Vidare tydliggjordes kraven på att rektor omgående
skall tillgodose elevers behov av stöd.
Detta betyder att rektor kommer i kläm mellan

Årets viktigare händelser

statens krav och den kommunala budgeten. När

Under året har verksamheternas fokus framförallt

ekonomin är ansträngd uppstår det svårigheter för

legat på genomförandet av den nya gymnasierefor-

rektor att lösa sitt statliga uppdrag inom den kom-

men och den nya skollagen som trädde i kraft den

munala budgetramen.

1 juli 2011. Reformen innebar en helt ny gymnasie-

2010 började elevantalet att sjunka, för att om

verksamhet, uppdelad i högskoleförberedande och

några år åter öka. Detta ställer krav på en hög flexibi-

yrkesutbildningar med nya behörighetsregler. Den

litet och anpassning av verksamheterna. Konkurren-

kommunala gymnasieverksamheten i Karlskrona kom

sen från andra huvudmän ökar. Därför blir det viktigt

att starta med sexton nationella program, två spets-

att nå ut till eleverna med information om vad den

utbildningar, en nationell specialutbildning, introduk-

kommunala skolan kan erbjuda.

tionsprogram och lärlingsprogram. Inom ramen för

Samverkansavtal inom samverkansområdet har

de nationella programmen erbjöds drygt trettiotalet

fördjupats för att öka samordning och samplanering

nationella inriktningar.

av det gemensamma utbudet. Under hösten har

Den tidigare gymnasieverksamheten bestod av

också samarbetet med Ronneby kommun tagit ny

tretton nationella program och en specialutbildning.

fart och de finns goda förhoppningar om ett antal

Dessa finns kvar tills eleverna gått ut.

konkreta samarbetsprojekt.

Gy11-reformen innebar att vi fick en helt annan

Under höstterminen 2010 genomförde skolinspek-

sökandebild till de ”nya” programmen än tidigare

tionen en tillsyn av samtliga skolor i kommunen.

år. Vid höstterminsstarten valde 60 % av eleverna

Resultatet presenterades i början av februari 2011.

studieförberedande program och 40 % yrkespro-

De brister som framkom skulle ha åtgärdats inom

gram. Tidigare år har det varit omvänt förhållande.

tre månader.

Ekonomiskt sett medförde reformen betydligt

Nämnden redovisade till skolinspektionen de åt-

ökade kostnader, i form av bl.a. nya läromedel, per-

gärder man avsåg vidta, men fick av ekonomiska skäl

sonalomställningar utifrån ändrade kompetensbehov,

skjuta de insatser som innebar kostnader till 2012.

ökad tid i karaktärsämnen (mindre grupper etc).
Skolinspektionen krävde i sin inspektion år 2010,

Förvaltningen har under året arbetat med att
förändra kvalitetsarbetet. Kravet på kvalitetsredo-

att nämnden skulle åtgärda ett antal brister, som

visning har tagits bort och ersatts med krav på ett

exempelvis, att ge stöd till alla elever för att kunna

systematiskt kvalitetsarbete.

uppnå godkänd nivåer i valda kurser.
Kostnaden för gymnasiereformen 2011, innebar att
nämnden inte kunde åtgärda alla brister som skolinspektionen pekade på, utan måste flytta fram en
del insatser till 2012.
Den nya skollagen innebar att skolledningsorgani-
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Detta för att förtydliga rektors roll och ansvar.

Under året har redovisningar införts varannan
månad när det gäller elev och kunskapsresultat.
Detta för att sätta fokus på förbättrade kunskaper.
Antalet elever i behov av olika stödinsatser har ökat
flera år i följd och resurserna räcker inte till för att leva
upp till elevernas behov. Skolorna arbetar med att

sationen förändrades och tjänster som ”rektor med

finna olika lösningar för att ge fler elever stöd.

programansvar” omvandlades till ”biträdande rektor”.

Exempelvis har behovet av handledning på moders-
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mål ökat och de medel som avsattes för år 2012 är
i stort sett redan intecknade.
Likaså har behovet av elevassistenter vuxit och
andra former som kan ge stöd måste hittas.
Utvecklingsgruppen som leds av förvaltningens
utvecklingschef har framförallt under året arbetat med
genomförandet av den nya gymnasiereformen.
Utbildningsnämnden beslutade hösten 2011 om

VER K SAMHETS B ER Ä TTELSE

Ekonomiskt utfall
Nettoanslaget för 2011 uppgick till 245,4 mnkr. Det
ekonomiska utfallet visar en negativ avvikelse om
-3,4 mnkr.

Måluppfyllelse
Verksamhetsmål antagna av kommunfullmäktige den

förstärkning och ett nytt upplägg av det kommunala

15 december 2010.

informationsansvaret. Detta trädde i kraft januari 2012.

 Andelen elever som fullföljer en påbörjad

Tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen
pågår en översyn av studie- och yrkesvägledareorganisationen. Den skall vara klar våren 2012.
På samma sätt finns en gemensam arbetsgrupp,
som ser över överlämnande och samarbetsfrågor
mellan grund- och gymnasieskolor.
Under året har flera internationella projekt bedrivits

gymnasieutbildning ska öka årligen från
dagens nivå för att under planeringsperioden
nå minst 90 %.
Läsåret 2009/2010 fullföljde 81 % sin gymnasieutbildning och det var samma andel 2010/2011, vilket
innebär att 81 % fick slutbetyg och 19 % fick samlat

och finansierats via projektmedel. Projekten vänder

betygsdokument.

sig till olika länder både inom och utanför Europa.

Andelen slutbetyg har legat runt 80 % i flera år och

Syften med projekten är att få elever och personal

uppföljningar pågår för att finna vilka kurser eller

inspirerade till internationell rörlighet och utbyte av

ämnen, eleverna inte får betyg i.

språk och kultur. Nya projektmedel har beviljats för
2012 från bl.a. Sida. Dessa projekt är tillsammans

 Andelen elever som går ut gymnasiet med

med Tswahne (Pretoria) Sydafrika. De olika skolorna

godkända betyg ska öka. Det långsiktiga målet

arbetar med flera andra projekt som t.ex. internatio-

ska vara 100 %. Målet under planerings-

nellt miljöprojekt inom Östersjöregionen, samarbete

perioden ska vara minst 95 %.

med Stena Line och utlandspraktik för elever på
Östersjöskolan.
Vuxenutbildning flyttade i december in i nya lokaler i
centrala Karlskrona. Placeringen har medfört en ökad
tillgänglighet för eleverna, vilket kunde avläsas i antalet
studerande som sökte utbildningar på hel- och deltid
vid starten av vårterminen 2012. Antalet sökande uppgick till 150 mot tidigare 60 sökande. Den gymnasiala
vuxenutbildningen övergår alltmer till yrkesinriktade
utbildningar. Genom nätverket Gränslöst har verksamheten beviljats statliga medel för att finansiera
yrkesvux-utbildningar. Dessa medel upphör 2012.
En allt större grupp anhöriginvandrare har rätt till sfiundervisning. Detta innebär att de medel som finns för
grund- och gymnasiala vuxenutbildningar måste tas i
anspråk för att klara sfi-ansvaret.
Vuxenutbildningen kommer inte att kunna tillgodose
de behov av gymnasiala vuxenutbildningar som finns

Av de elever som slutade gymnasieskolan vårterminen 2011 var det 61 % som fick godkänt eller mer
på de betygsatta kurserna. Det var första gången vi
även mätte resultatet hos de elever som fått samlat
betygsdokument. Detta innebär en lägre siffra än
tidigare år då endast elever med slutbetyg angivits.
 Andelen kursdeltagare inom vuxenutbildningen
som slutför sina kurser under läsåret ska öka
årligen för att 2013 vara minst 80 %.
Andel elever som slutförde sina kurser på den grundläggande vuxenutbildningen uppgick till 65 % år 2010
(64 % år 2009).
Andel elever som slutförde sina kurser på den
gymnasiala vuxenutbildningen uppgick till 77 %
år 2010 (80 % år 2009).

vare sig på yrkes- eller studieförberedande kurser. De

Resultaten för 2011 redovisas först vid halvårsskiftet

medel som nu finns ger inte det ekonomiska utrym-

2012.

met, som motsvarar behoven för 2012.
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 Samtliga elever i behov av stöd ska få
erforderlig hjälp.
Utifrån resultaten av första och andra målen (81
respektive 61 %) visar dessa att fjärde målet inte är
uppfyllt.

Miljö

skall kompenseras för genomförandekostnaderna
men inte fått något gehör på finansdepartementet.
Nya läromedel, fler yrkesämnen och omställningar
inom personalgruppen, beroende på förändringar i gymnasiestrukturen, är exempel på fördyrade kostnader.
När nu den första elevgruppen går in i år två i den
nya reformen kommer elevernas inriktningsval att
slå igenom och detta innebär mer tid i yrkesämnen,

Inom förvaltningen pågår flera projekt för att värna

vilket betyder mer tid i mindre grupper. Då grupperna

om vår miljö. Vårt arbete skall präglas av Hållbar

av arbetsmiljöskäl inte kan var så stora som inom

utveckling, i enlighet med Karlskrona kommuns

studieförberedande program.

miljöpolicy från mars 2000. Inom förvaltningen sker
sortering av kontorspapper, glas, tidningar etc.
Af Chapmangymnasiet, Östersjöskolan har under

Efter det avslutade preliminära gymnasievalet
kommer utbudet att ses över och anpassningar
som krävs kommer att göras. Detta kan betyda att

året utvecklat sina tankar kring Hållbar utveckling

program och inriktningar med få sökande inte erbjuds

och ekonomiska medel har avsatts inför 2011. Målen

och detta blir känt efter slutvalet i sommar.

är bland andra att minst 80 % av de varor som finns

Den nya skollagen innebar flera förändringar. Lagen

inom programmen på Östersjöskolan ska vara KRAV-

är tydligare och ger större rättssäkerheter för elever

märkta och hantverksprogrammet med inriktning

och vårdnadshavare. Beslut om t.ex. skolskjuts och

florist är medlem av Fair Flowers Fair Plats.

åtgärdsprogram kan överklagas. Betygsystemet

Ehrensvärdska gymnasiet har under året fått

kommer att ändras till en skala om A-F, där F är icke

utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Som grund

godkänt. Betygsregleringen flyttas från förordning

till arbetet ligger rapporten Hållbar utveckling på

till lag och ska användas vid alla utbildningar i de

Ehrensvärdska gymnasiet som arbetades fram av

skolformer där betyg sätts.

elever under vårterminen 2008.
Projektet om Hållbar utveckling runt Östersjön,

Rektorns ansvar och beslutanderätt är förtydligat.
Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och

”Sustainability in 3K Around the Baltic” är inne på sitt

ska fatta de beslut och ha det ansvar som framgår av

fjärde år. Under året har polskt deltagande tillkommit

lagar och andra bestämmelser. Alla beslut om särskilt

i samarbetet där redan Ehrensvärdska gymnasiet och

stöd samlas hos rektorn och rektors ansvar för

två skolor från Klaipeda och Kaliningrad ingår. Andra

betygssättningen är tydlig. I de fall där inget annat

samarbetspartner i projektet är bland andra BTH och

anges får rektorn delegera beslutanderätten. Vi

Östersjöskolans Hotell- och restaurang program.

kommer under året att arbeta aktivt med skolledar-

Elever, lärare och studenter är delaktiga i projektet

gruppen för att i olika former stödja rektor i sin

som bl.a. arbetar med hur Östersjön påverkas av hur

myndighetsroll. Det finns ett behov att förstärka

den globala uppvärmningen.

stödet till rektor.
För att öka måluppfyllelsen kommer stödet till

Framtid
Under 2012 kommer fortsatt fokus att ligga på:
1. gymnasiereformen
2. att åtgärda de brister som framkom i samband
med skolinspektionens tillsyn
3. att konsekvent och målmedvetet på olika sätt
arbeta med bättre måluppfyllelse.
Den nya gymnasiereformen medför också 2012
ökade kostnader vilket förvaltningen har informerat
om sedan 2010. SKL har begärt att kommunerna
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elever att öka enligt nämndens beslut med anledning
av Skolinspektionens tillsyn.
Specialpedagoger och speciallärare fördelas ut på
alla gymnasieskolor och ytterligare tre specialpedagoger har anställts från 2012.
Det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) har förstärkts från 2012.
Skolpsykologtjänst kommer att upphandlas och
förstärkning av skolhälsovården planeras.
Kvalitetschefen har kunskaps- och resultatuppföljningar varannan månad med varje rektorsområde.
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Vuxenutbildningens nya lokaler har medfört en ökad

Propositionen lyfter i högre grad fram kunskaps-

tillgänglighet och möjlighet till bättre samverkan med

kraven än tidigare. Man vill förstärka samverkan

andra aktörer. Verksamheten står inför stora utma-

med arbetslivet, öka flexibiliteten för både elever

ningar kommande år bl.a. kommer den nya skollagen

och huvudmän.

att gälla för vuxenutbildningen från första juli 2012.

Gymnasiesärskolan föreslås få nio nationella
program som likt den vanliga gymnasieskolan

Vidare kommer vuxenutbildningen att påverkas
av att statsbidraget till yrkesvuxutbildningar upphör

kvalitetssäkras på nationell nivå. Timplanen ersätts

under 2012. Våra möjligheter att inom den kommu-

med en poängplan, ett ämne kommer att bestå av

nala ramen erbjuda yrkesvuxutbildningar är ytterst

flera kurser, där betyg ges på varje avslutad kurs. Det

begränsade.

kommer att finnas individuella program men yrkesoch verksamhetsträning tas bort. Eleverna får efter

Särvuxundervisningen har flytta in i vuxenutbildningens nya lokaler. Detta ger möjligheter till en

avslutade studier ett gymnasiesärskolebevis. Elev-

positiv utveckling. Särvux har en viktig funktion att

erna ges ökade möjligheter att välja utbildningsvägar

fylla för att vidmakthålla och stödja kompetensen

och de får rätt till stöd till inackordering.

bland dem som tillhör personkretsen och vi önskar

Hemkommunen är skyldig att utreda målgruppstillhörighet om det finns indikationer på att eleven inte

att flera kunde ta del av verksamheten.

tillhör målgruppen för grund- och gymnasiesärskolan.

Gymnasiesärskolan kommer under året att bli

Under året kommer man att arbeta med de

föremål för en gymnasiereform som till stora delar

förändringar reformen innebär och se på vilket sätt

liknar den nyligen genomförda Gy-11 reformen.
Regeringen har lagt propositionen på riksdagens

organisationen bäst kan tillgodose de nya kraven på
gymnasiesärskolan.

bord och beslut väntas träda i kraft i april 2012.
Reformen genomförs från första juli 2013.

Utbildningsnämnden
Resultaträkning (mnkr)
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Verksamhetsanslag
Årets resultat

2011

2010

2009

65,5
-314,4
-248,9
245,5
-3,4

70,2
-311,1
-241,0
239,1
-1,9

71,1
-300,3
-229,2
215,8
-13,4

Investeringsutfall

4,6

4,8

3,4

Antal anställda
Antal årsarbetare

391
373

398
379

366
351

VERKSAMHETSMÅTT
(antal elever genomsnitt
vår och höst)
Antal elever i Karlskrona
kommun gymnasieskolor
– därav elever från
andra kommuner
Elever från Karlskrona
kommun studerande
hos andra huvudmän
– därav elever i annan
kommun/landsting
– därav elever i
fristående skola
Antal elever med
betalningsansvar
Antal lärare (heltidstjänster)
per 100 elever
Verksamhetens nettokostnad
(kr) per invånare

2 156

2 290

2 396

292

311

326

590

588

531

140

153

151

450

435

380

2 454

2 567

2 601

8,1

8,1

8,0

2 331

2 248

2 453

2011

2010

2009

2 149
659
558
747
142
43

2 294
648
520
882
200
44

2 397
668
564
962
203

VERKSAMHETSMÅTT
(vuxenutbildning)
Totalt producerade
verksamhetspoäng,
exklusive sfi-undervisning
– andel gymnasie, %
– andel grundvux, %

353 476
85,0
15,0

385 693
84,6
15,4

261 400
81,7
18,3

Totalt producerade
verksamhetspoäng
sfi-undervisning

Antal elever i kommunal skola
Ehrensvärdska gymnasiet
af Chapman gymnasiet
Törnströmska gymnasiet
Fischerströmska gymnasiet
Kihlströmska inkl Arenaskolan

113 441

112 616

109 601

Antal lärare (heltidstjänster)
per 100 heltidsstuderande

3,2

4,4

3,6

Nettokostnad per invånare (kr)

138

169

183

391
373
58
48

398
380
57
49

398
378,2
57
49

80

80

76

96
9,1
71

100
9,0
79

98
14,9
75

PERSONALMÅTT
Antal anställda
Antal årsarbetare
Andel kvinnor, %
Personalens medelålder
Andel lärare i gymnasieskolan
som har pedagogisk
högskoleexamen
Andel lärare på komvux som
har pedagogisk
högskoleexamen, %
Sjukfrånvaro dagar/anställd
Frisknärvaro, %

Karlskrona kommuns årsredovisning 20 1 1 |

47

VER K SAMHETS B ER Ä TTELSE

S o ci a l n ä m n d e n

Socialnämnden
Ansvarsområde
Socialnämnden ger via socialförvaltningen råd, stöd
och insatser till barn, ungdomar och familjer, till personer med beroendeproblematik samt beslutar om
ekonomiskt bistånd.
Nämnden ansvarar för flyktingintroduktion, budgetoch skuldsanering, konsumentrådgivning, familjerådgivning och beslutar i ärenden enligt Alkohollagen
som t.ex. serveringstillstånd. Socialchef och fältgruppen ansvarar för kommunens operativa krisgrupp.

11 medarbetare under året. Detta beror på att socialnämnden tillförts ansvaret för kommunens flyktingintroduktion samt att kommunen via fullmäktigebeslut
startat ett asylboende för ensam kommande flyktingbarn.
Vi ser att medborgarna söker våra tjänster i allt
större utsträckning. Långsiktigt, med bibehållet
accelererat ärendetryck, är det inte möjligt att fortsätta med nuvarande ambitionsnivå inom ramen för
tilldelade resurser.
Lågkonjunkturen har fortsatt med hög arbetslöshet

Årets viktigare händelser

under 2011. Detta har haft en ekonomiskt negativ på-

Förvaltningen har under 2011 fortsatt den strategi

verkan på behovet av ekonomiskt bistånd i vår kom-

som inleddes under början av 1990-talet.

mun. Motsvarande utveckling kan ses i hela landet.

Organisationen är utformad för att kunna tillfred-

Det stora behovet av försörjningsstöd förklaras

ställa de behov som kommunmedborgarna visar upp,

förutom av hög arbetslöshet av förändringar av regler

inom ramen för reglemente och gällande lagstiftning.

i det sociala välfärssystemet. Antal hushåll med rätt

Verksamheten ska bedrivas effektivt, professionellt

till bistånd i form av försörjningsstöd har ökat kraftigt

och uppvisa en hög kvalité.

de senaste åren, från 753 i snitt per månad 2010 till

Organisationen och verksamheten ska få ut mesta

844 i snitt per månad 2011.

möjliga till en så låg kostnad som möjligt. Denna

Grupper som är särskilt utsatta för att hamna i

strategi ställer stora krav på flexibilitet och att vi

behov av långvarigt försörjningsstöd är ungdomar

ständigt förmår förändra metoder och verktyg i takt

och personer med utländsk bakgrund som saknar

med att samhälle, individer och familjers livssituatio-

utbildning/arbetslivserfarenhet och som därför står

ner förändras. Förmågan att i rätt tid göra rätt saker

långt ifrån arbetsmarknaden.

är en avgörande faktor för att det sociala arbetet ska

Erfarenhet från tidigare lågkonjunkturer visar att

bli framgångsrikt och att vi tillsammans med den

många hushåll riskerar att fastna i försörjnings-

hjälpsökande kan åstadkomma en varaktig förändring.

stödsbehov. Det är nödvändigt att möta detta ökade

Under 2011 har förvaltningen fortsatt att framgångsrikt satsa på tidiga, förebyggande sociala insatser. Vi är lättillgängliga och har en hög servicenivå.

behov av försörjningsstöd med aktiva åtgärder för att
förkorta tiden och häva behovet av försörjningsstöd.
Socialnämnden beslutade att förvaltningen även

Strategin, att med kompetent personal som grund,

detta år fick utöka antalet tillfälliga tjänster med fyra

förse hjälpsökande individer och familjer med skräd-

socialsekreterare för att klara ökad ärendemängd på

darsydda alternativ på hemmaplan har under året

ekonomisektionen. I slutet av året förlängdes detta till

medfört att vi lyckats hålla kostnader på en rimlig

att även omfatta 2012 och 2013.

nivå, trots volymökningar inom nästan samtliga verksamhetsområden.
Samarbete och samverkan, internt och externt, är
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Den tillsvidareanställda personalen har ökat med

Ärendemängden inom familj- och ungdomssektionen fortsätter att öka. Särskilt allvarligt är det att
anmälningar om barn som far illa har ökat med 35 %

andra grundpelare för att åstadkomma goda levnads-

under 2011. Förvaltningens verksamheter utnyttjas

betingelser genom det sociala förändringsarbetet.

i allt större utsträckning av kommunmedborgarna.

Försörjningsstödet och de olika specialiserade

Det är ett kvalitetsbevis, och viktigt att medborgarna

verksamheterna inom individ och familjeomsorgen

uppskattar våra tjänster samtidigt som det säger att

påverkas av vad som sker i vår omvärld.

behoven inte tillfredsställs inom familjen eller i sam-
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hället i stort. Allt görs för att finna alternativa hemmaplanslösningar, framförallt ekonomiskt viktigt när
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situationen med ansvariga på landstinget.
I övrigt fortsätter samarbetet inom nätverk IFO.

det gäller barn och ungdomar med stora behov, efter-

Detta ger oss kontinuerligt ny kunskap och en viktig

som alternativkostnaden här, i form av externa HVB

möjlighet att kunna jämföra verksamheter och kost-

placeringar, är mycket kostsamma. Det är lika viktigt

nader. På detta sätt får vi impulser att kritiskt granska

att när vi tvingas till externa placeringar att de blir så

vår verksamhet och upptäcka nya och bättre metoder

korta som möjligt och att den egna verksamheten kan

för att kunna genomföra vårt uppdrag så effektivt och

ta vid. Allt ska naturligtvis ske med bibehållen kvalité.

framgångsrikt som möjligt.

De senaste två åren har vi tvingats externt placera

Samverkan, extern och intern är mycket viktig för

allt fler narkotikamissbrukande ungdomar, allt oftare

att få ut mesta möjliga av våra gemensamma resur-

ser vi att ungdomarna dessutom har en allvarlig psy-

ser. Socialförvaltningen samverkar med alla aktörer

kiatrisk problematik. Trots detta ser vi att kommunens

som kan medverka till att kommunens medborgare

omfattande förebyggande arbete även under 2011

får ut bästa möjliga kvalité inom ramen för vårt an-

har betalat sig väl eftersom kostnaderna jämfört med

svarsområde. Förvaltningens olika sektioner fungerar

andra kommuner ligger bland de allra lägsta.

som kommunicerande kärl, där varje del är beroende

Glädjande nog startade vi under året kommunens
egna Barnahus, där vi tillsammans med polis och
sjukvård kan erbjuda snabba och adekvata åtgärder

av de andra för att resultatet ska bli så framgångsrikt
som möjligt.
Samsyn, gemensam organisationskultur och

när barn blivit misshandlade eller utsatta för andra

gemensamma strategier och mål är nödvändiga

övergrepp.

byggstenar för att genomföra de mål som social-

Under 2011 har samarbetet med polisen utvecklats

nämnden ställt upp.

ytterligare. Fältgruppen tillsammans med polisen är
engagerade i två nationella projekt, sociala insatsgruppen samt socialtjänsten och Internet.
Alkohol- och drogsektionen fortsätter att utveckla
och förfina verksamheten på hemmaplan.
Karlskrona kommun kan nu erbjuda en imponerande vårdkedja av insatser när det gäller medborgare
med en beroendeproblematik. Under året har det
tagits fram ett konkret förslag för att erbjuda likvärdig
vård för kvinnor. Vi hoppas att vi så snart som möjligt

Ekonomiskt utfall
Det ekonomiska utfallet för socialnämndens verksamheter för 2011 uppvisar ett negativt resultat om totalt
-13,9 mnkr, varav -5,3 mnkr avser individ- och familjeomsorg och -8,6 mnkr avser ekonomiskt bistånd.

Måluppfyllelse
 Målet är att minst 95 % av de barn och

kan förverkliga denna mycket angelägna och viktiga

ungdomar som får en insats av socialtjänsten

förändring.

ska erhålla hjälp inom kommunens

2011 beslutade socialnämnden att genomföra en
översyn av verksamheten på alkohol- och drogsektionen, denna kommer att redovisas under våren 2012.
Vi tvingades under året att tvångsomhänderta allt
fler personer med mycket allvarlig beroendeproblematik jämlikt LVM. Eftersom LVM-vården inte kan ges
på hemmaplan utan alltid måste ske på externt HVB
ökade våra placeringskostnader.
Ett allvarligt bekymmer är att vi ser allt fler personer
med tung psykiatrisk problematik i vår verksamhet.

geografiska område.
Under 2011 fick 384 barn och unga en insats (17 fler
än 2010) och 91 % av insatserna var inom kommun.
Målet ej uppnått.
 Målet är att minst 90 % av de vuxna personer
med missbruksproblem som får en insats av
socialtjänsten ska erhålla hjälp inom
kommunens geografiska område.

Dessa individer kräver mycket omfattande hjälpinsat-

Under 2011 fick 415 vuxna med missbruksproblem

ser under lång tid. Vi kan inte utesluta att detta ökar

en insats (57 fler än 2010) och 91 % av insatserna var

nu på grund av landstingets svåra finansiella situa-

inom kommunen. Målet uppnått.

tion. Under 2012 kommer förvaltningen att diskutera
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Under 2011 har vi haft en större andel placerade

tåg eller flyg för längre tjänsteresor. 2011 var antalet

enligt LVM. Tvångsingripanden jämlikt LVM har ökat

leasingbilar 22, varav 16 etanolbilar.
Socialförvaltningen följer de anvisningar som

från 662 (2010-12-31) till 1 057 vårddygn. HVBplaceringar av vuxna missbrukare med tvång är

utgivits vad gäller sortering av papper, glas, metall,

mycket dyra, de kräver externa placeringar.

plast m.m.

 Målet att andelen invånare i Karlskrona
kommun som är beroende av ekonomiskt

Framtiden

bistånd enligt socialtjänsten ska minska.

Behovet av insatser för såväl ekonomiskt bistånd,

2010-12-31 var andelen invånare i Karlskrona kom-

barn, ungdomar och familjer som vuxna missbrukare

mun som är beroende av ekonomiskt bistånd 4,2 %.

fortsätter att öka i vår kommun. Nämnden vidtar

2011-12-31 var andelen 4,9 %. Målet ej uppnått.

löpande åtgärder för att möta de ökande behoven
och kommer att fortsätta förändra och utveckla verk-

Antal hushåll har ökat med 91 i genomsnitt per

samheten för att framgångsrikt kunna möta de behov

månad för perioden jämfört med hela 2010. Kostnaden per hushåll har ökat med 0,5 % jämfört med
snittkostnad per hushåll 2010.

En viktig utmaning är att vända den negativa
utvecklingen när det gäller narkotikamissbrukande
ungdomar.

Miljö

I samband med den översyn som nu genomförs

Socialförvaltningens verksamhet är av sådan art

på alkohol- och drogsektionen kommer vi särskilt att

att påverkan på den fysiska miljön är mycket ringa.

uppmärksamma och föreslå åtgärder för att åstad-

Socialförvaltningen eftersträvar att vara sparsam med

komma en mer jämlik vård och behandling.

förbrukningsmaterial, hantera riskavfall enligt angivna

Alla aktörer måste också öka sina ansträngningar
för att bromsa den negativa utvecklingen när det gäl-

regler och att källsortera enligt anvisningar.
Förvaltningen har ett antal leasingbilar för tjäns-

ler behov av ekonomiskt bistånd. Särskilt allvarligt är

teresor, framför allt inom närområdet. Förvaltningen

att vi under 2011 ser att allt fler barn under 18 år lever

eftersträvar att då det är möjligt och lämpligt använda

under ekonomiskt ogynnsamma förhållande.

Socialnämnden
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

2011

2010

2009

44,2
-228,4
-184,2
170,3
-13,9

29,6
-206,4
-176,8
171,4
-5,4

24,5
-187,1
-162,6
143,6
-19,0

Investeringsutfall

0,2

0,3

0,2

Antal anställda
Antal årsarbetare

186
182,8

171
168

160
157
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2011

2010

2009

844
1 673

753
1 481

680
1 342

Barn och Ungdom
Totalt antal vårddygn

20 452

22 963

23 461

Missbrukare vuxna
Totalt antal vårddygn

8 289

8 103

10 755

Verksamhetsmått

Resultaträkning (mnkr)
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som kommer emot oss.

Ekonomiskt bistånd/
försörjningsstöd
Genomsnittligt antal hushåll
per månad med ek bistånd
Totalt antal hushåll

HAN D I K A P P N Ä MN D EN
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167
Handikappnämnden
Ansvarsområde
Det ska vara alla verksamheters ansvar att arbeta för
de generella lösningar som behövs för att personer
med funktionsnedsättning ska kunna leva som
andra. Det är handikappnämndens ansvar att
komplettera med ett individuellt utformat stöd och
insatser när det övriga inte är tillräckligt för att den
enskilde ska uppleva full delaktighet och jämlikhet.
Handikappförvaltningens uppdrag är att ge stöd,
service och omvårdnad till personer som har en funktionsnedsättning – fysisk, psykisk eller intellektuell.
Bistånd ges med beslut enligt Socialtjänstlagen,
Lagen om stöd och service till vissa funktions-

Behov och önskemål om stöd och service varierar
från person till person, precis som en och samma
person kan ha olika behov och önskemål i olika
skeden i livet. Stöd och service skall alltid planeras
och genomföras med detta som riktlinje.

Årets viktigare händelser
Vi skall göra rätt saker på rätt sätt
Under året har förvaltningen tagit fram ett nytt sätt
att arbeta med mål och uppföljning. Metoden som
valts är balanserad styrning och de perspektiv som
vi fokuserar på är:

hindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen och



Verksamhet

Trafikförordningen.



Brukaren i centrum



Ekonomi



Personal och arbetsmiljö

Målet med insatserna är att den enskilde ska kunna
leva ett så gott och normalt liv som möjligt.
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Brukaren i centrum
För att kunna möta anhöriga och ge dem det stöd

område har inte genomförts i den omfattning som

och stöttning som de efterfrågar, har anhörigstöd

varit planerad. Detta har genererat ett visst överskott

införts som verksamhet i förvaltningen under 2011.

som har kunnat möta de oförutsedda händelser som

Våld i nära relation är ett ämne som berör. För att

inträffat under året.

stödja vår personal att lättare se tidigare tecken på

För investeringar gäller att de avsatta 600 tkr delvis

att någon är utsatt, har vi blivit beviljade projekt-

använts under året eller överförts som pågående till

medel. Dessa kommer att användas till kompetens-

2012.

utveckling ute i verksamheten.
Med hänsyn till att komplexiteten ökar i vårt

Måluppfyllelse

uppdrag har arbetet med att införa kvalitetssäkrings-

Kommunfullmäktige har som mål för god ekonomisk

samordnare i våra verksamheter fortlöpt. Detta,

hushållning för handikappnämnden antagit målet:

tillsammans med att skapa multikompetenta arbetsgrupper, är ett led i förvaltningens satsning på att
höja kompetensen hos vår personal.
Under 2011 har förvaltningen utökat sin organisation med egna sjuksköterskor och sjukgymnast. Ett

 Samtliga personer som har fått beslut om
beviljad insats, ska ha sitt beslut verkställt
senast tre månader från beslutsdatum.
Verkställigheten ska sedan utformas så att

utvecklingsarbete som drivits under året är att starta

genomsnittskostnaden för insatsen inte

en egen mottagning, dit brukaren själv kan ta sig för

överskrider de riksgenomsnittliga kostnaderna

att få stöd av såväl sjuksköterskor, sjukgymnast som

(standardkostnaderna) enligt räkenskaps-

av våra kuratorer och arbetsterapeuter.

sammandraget (RS).

Ekonomi

Per den 31/12 rapporteras att 4 ärenden inte har
verkställts inom utsatt tid under året. Det handlar om

Handikappförvaltningen har under 2011 fortsatt sitt

3 ärenden för kontaktpersoner samt 1 ärende om

systematiska arbete med att balansera tilldelade

plats i bostad med särskild service.

medel och givna uppdrag. Trenden håller fortsatt i sig
avseende kostnads- och volymökningar inom nämndens ansvarsområde. Förvaltningen har valt att gå in
i projektet Kostnad per brukare för att få ytterligare ett
instrument att utgå ifrån i diskussioner kring effektivisering och rationalisering av verksamheten.

Avseende genomsnittskostnaden uppfyller förvaltningen målet förutom avseende en insats, kontaktperson.
Detta innebär att målet om god ekonomisk
hushållning inte uppfylls.

Personal och arbetsmiljö

Miljö

Ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare är att ha en

Förvaltningen strävar efter att all verksamhet skall

bra arbetsmiljö. Vi bedriver verksamhet som är lika

vara hållbar, i enlighet med Karlskrona kommuns

utmanande och spännande som fylld av tillfällen då

miljöpolicy. Handikappförvaltningens verksamhet på-

ohälsa kan uppstå. Under 2011 har förvaltningen

verkar den fysisk miljön på ett ringa sätt. Arbete med

arbetat med hur det skall bli en bättre systematik

källsortering utförs, genom återvinning, deponi, farligt

i vårt arbetsmiljöarbete och det finns nu tydliga

avfall, el-avfall m.m.

riktlinjer för hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Samtliga bilar som förvaltningen använder i

ska bli en naturlig del av vardagen.

tjänsten är miljöbilar.

Ekonomiskt utfall

Framtid

Handikappnämnden redovisar i stort sett ett resultat

Behovet av resurser till Karlskrona kommuns stöd till

i balans för 2011, -111 tkr.

personer med funktionsnedsättning fortsätter öka.

Nämndens totala omslutning var 376 mnkr för 2011.
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Budgeterad verksamhet inom nämndens ansvars-
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Detta gäller framförallt inom områdena neuropsykiatri
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och socialpsykiatri. I attraktiva områden måste enskil-

Handikappförvaltningen kommer fortsätta arbetet

das möjligheter till stöd från handikappförvaltningen

med att vara en attraktiv arbetsgivare som tillvaratar

utvecklas. Detta gäller etablerande av särskilda boen-

kunskaper och kreativitet hos medarbetarna samt

den såväl centralt i Karlskrona som i bostadsområden

skapar en god arbetsmiljö som främjar trivsel och

i utkanten av stadskärnan.

hälsa.

En utmaning som förvaltningen står inför är att
antalet medborgare med annan språklig och kulturell
bakgrund, som är i behov av stöd, ökar.
Handikappnämnden fortsätter att följa kostnadsutvecklingen inom kommunens stöd till personer med
funktionsnedsättning. Detta för att kunna vidta åtgärder löpande under året. Förvaltningen vill uttala en
risk i att utgångsläget är detsamma inför 2012 som
det var 2011 avseende det ekonomiska läget. Det
syns ingen avmattning i det stadigt ökande behovet
av insatser inom ansvarsområdet och förändringar
hos andra huvudmän gör det ytterligare svårt att
kalkylera för framtiden.
Under senaste året uppvisas en obalans mellan
behov och tillgång på platser inom särskilt boende,
framförallt för personer med psykisk funktionsnedsättning och autism.

Handikappnämnden
Resultaträkning (mnkr)

2011

2010

2009

68,7
-376,4
-307,7
307,6
-0,1

69,4
-354,3
-284,9
281,1
-3,8

64,5
-331,9
-267,4
251,6
-15,8

Investeringsutfall

0,6

0,5

0,4

Antal anställda
Antal årsarbetare

587
536

573
525

528
480

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Verksamhetanslag
Årets resultat

Verksamhetsmått
Boende för vuxna
Antal boende 31/12
Nettokostnad per boende
Standardkostnad

164
664 796

Korttidsvistelse
Antal beviljade personer
Nettokostnad per person
Standardkostnad

61
277 019

Daglig verksamhet
Antal inskrivna personer
Nettokostnad per inskriven
Standardkostnad

167
151 547

160
565 619
747 248

156
628 409
718 657

67
184 884
231 585

64
184 536
224 036

168
127 550
182 112

150
134 224
177 180

2011

2010

2009

157
29 472

183
28 441
23 158

186
31 176
22 404

4

5

7

273 584

263 574
336 261

351 583
323 396

Avlösarservice
Antal 31/12
Standardkostnad

31

37
57 896

34
56 009

Ledsagarservice
Antal personer 31/12
Standardkostnad

15

14
57 896

13
56 009

21
101
2

16
104
2

14
96
1

37 kr/h
358 kr/h
224 kr/h

45 kr/h
333 kr/h
221 kr/h

135 kr/h
263 kr/h
203 kr/h

390

384

378

Kontaktpersoner
Antal 31/12
Nettokostnad per kontaktperson
Standardkostnad
Familjehem
Antal 31/12
Nettokostnad per
familjehemsärende
Standardkostnad

Personlig assistent
Antal personer med pers ass
enl LSS
enl LASS
enl SoL
Kostnad per beviljad
timme lägst
timme högst
timme snitt
Antal personer med
beviljade insatser enl LSS
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85 %
Äldrenämnden
Ansvarsområde

Värdegrundens fyra delar är:

Äldrenämnden ansvarar för sociala insatser enligt



socialtjänstlagen och för sjukvårdsinsatser vid
särskilda boenden enligt hälso- och sjukvårdslagen
till personer som är 65 år och äldre. Verksamheten
bedrivs i form av insatser via hemtjänst, växelvård
och avlösning, trygghetslarm, träffpunkter, dagverk-

Alla människor har lika värde utifrån sin egen person
och inte utifrån sina funktioner, religion, etnisk tillhörighet, ålder eller kön.


samheter, ledsagning, korttidsvård samt i form av
särskilda boenden.
Sedan mitten av 2011 har äldrenämnden övertagit

Varje människa är unik

Varje möte är unikt

Mötet och samspelet mellan människor ska präglas
av respekt, värme och lyhördhet.

ansvaret för handläggning och beslut avseende
bostadsanpassningsbidrag från tekniska nämnden.

Gemensam värdegrund



Varje uppdrag är viktigt

Alla uppdrag, utifrån situationen, ska utföras på
bästa sätt.

Under 2006 fastställdes en gemensam värdegrund
för Karlskrona kommuns äldreomsorg. Utgångspunkten i den gemensamma värdegrunden är mötet och
samspelet mellan människor.
Värdegrunden genomsyrar, genom omfattande och
till all personal riktad information och utbildning, allt
arbete och alla insatser. Värdegrunden måste över tid
hållas aktuell och påmind om.
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Vi lyckas genom samarbete

Vi delar med oss. Vi lär av varandra. Vi är prestigelösa. Alla har, enskilt och gemensamt, ansvar hela
vägen.
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Årets viktigare händelser
Karlskrona kommuns framtidsprogram för äldreomsorgen ligger alltjämt till grund för det utvecklingsoch förändringsarbete som pågår inom förvaltningen.
Antalet invånare över 65 år uppgick vid årsskiftet
2010/2011 till 12 576. Vid årsskiftet 2011/2012
uppgick antalet till 12 889 (prognos). Ökningen i hela
gruppen uppgår till 2,5 %. För åldersgruppen 80 år
och äldre var motsvarande värden 3 614 respektive
3 583, dvs. en minskning med 31 personer.
Befolkningsutvecklingen är förhållandevis stabil,
vilket medverkar till en relativt oförändrad kostnadsnivå. Det finns dock skäl att uppmärksamma att
gällande befolkningsprognoser uppvisar en tydlig
ökning om några år.
Kvalitetsbarometern som Karlskrona kommun
genomför tillsammans Kalmar, Växjö, Halmstad och

VER K SAMHETS B ER Ä TTELSE

personer som bor i särskilt boende. Med utgångspunkt i riskbedömningarna ska åtgärder, bakomliggande orsaker samt gjorda uppföljningar på insatta
åtgärder registreras i syfte att skapa en struktur för
att förebygga vårdskada i form av undernäring, fallskada och trycksår.
Under året genomfördes totalt 734 riskbedömningar. Av det totala antalet riskbedömningar som genomfördes resulterade 74 % i en bedömd risk för fall.
I 24 % bedömdes risk för trycksår föreligga och i
54 % förelåg en bedömd risk för undernäring. Av
dessa värden har under året en åtgärdsplan dokumenterats för 57 % av de med risk för fall, i 54 %
avseende trycksår och i 56 % avseende undernäring.
Med början under sista kvartalet 2010 anslöts sig
förvaltningen till det Palliativa registret, där olika
parametrar kopplat till livets slutskede registreras.

Kristianstad vart tredje år, genomfördes under vintern

I det Palliativa registret beskrivs vilka aktiviteter som

2011. Enligt undersökningen är ett huvudresultat att

genomförs i livets slutskede och vilka symtom den

brukarna och de anhöriga ger ”… omdömen om om-

enskilde har. Registret innehåller faktorer såsom

sorgens kvalitet som utifrån här valda referensvärden

smärta, illamående, rossel, förekomst av trycksår,

uppfyller god kvalitet. Det innebär att de kvalitets-

insatta läkemedel m.m. Med ledning av resultatet kan

egenskaper som undersökts oftast infrias och fung-

varje sjuksköterska/enhet identifiera förbättrings-

erar bra enligt brukarna och deras anhöriga.”.

områden och vården i livets slut kan därmed konti-

För äldreomsorgen i Karlskrona kommun ligger

nuerligt förbättras och följas upp. Sammantaget är

det sammanvägda värdet i stort sett på samma nivå

länets kommuner och landstinget bäst i landet vad

som vid undersökningen 2008. Tre av fem kommuner

avser deltagandet i detta register.

uppvisar sammanvägda värden som är sämre 2011

Äldrenämnden i Karlskrona kommun deltar sedan

än 2008. Genomgående för samtliga kommuner är att

2010 i SNAC-studiens vårdsystemdel (Swedish

det inom hemtjänstverksamheten framför allt är per-

National study on Aging and Care – en långsiktig

sonkontinuiteten som tonar fram, ett förhållande som

nationell studie av åldrandet samt vården och omsor-

också lyser igenom i stort sett i alla de fyra kvalitets-

gen för de äldre). Utdata finns nu för två år. Förvalt-

barometrar som genomförts.

ningen kommer att fortsätta datainsamlingen men

Inom särskilt boende är bilden också likartad
mellan kommunerna, där framför allt möjligheten
att påverka, samtalskontakt med personalen och

också i samarbete med BTH att fördjupa analysen av
det sammanställda materialet.
I budgeten för 2011 ingick ett uppdrag att utarbeta

möjligheten till utevistelse tonar fram som förbätt-

metod till förenklad biståndsbedömning för personer

ringsområden.

som fyllt 75 år. Under hösten 2011 återtog nämnden

Inom förvaltningen pågår nu förbättringsinriktade

det uppdraget. I stället formulerade nämnden ett

arbeten med utgångspunkt i de olika enheternas

uppdrag runt ökad flexibilitet i utförandet av beviljade

egna resultat i Kvalitetsbarometern.

insatser, där brukarens möjligheter att själv påverka

Hösten 2010 anslöt sig äldrenämnden till de
riksövergripande kvalitetsregistren Senior Alert och

utförandet skulle tillvaratas.
Inom verksamhetsområdet Dagliga aktiviteter fort-

Palliativa registret. Registrering i Senior Alert påbör-

sätter fokus att vara riktat mot ett förhållningssätt till

jades under våren 2011. I Senior Alert registreras risk

den äldres vardag där begreppet ”den meningsfulla

för fall, risk för undernäring samt risk för trycksår hos

dagen” blir centralt. Den meningsfulla dagen bidrar
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för den enskilde individen att skapa livskvalitet,

tiden på korttidsplatserna inte alltid hållit sig inom

meningsfullhet och att ingå i en social gemenskap

den eftersträvade 14-dagarsperioden. Äldrenämnden

och samvaro med andra.

måste inrätta sig och organisera sig efter förhållandet

Under hösten 2011 påbörjades arbetet med den

behövs av kommunal hemtjänst och landstingets

Verksamheten har så här långt tagits emot positivt.

hemsjukvård respektive primärvård, hjälpa den

Under året har projektet med s.k. terapihundar

enskilda individen till en återgång till ordinärt boende

pågått. Projektet visade sig tämligen omgående vara

efter en sjukhusvistelse. Anledning finns att djupare

framgångsrikt och äldrenämnden har inför 2012

analysera men kanske framför allt utveckla samspelet

permanentat verksamheten.

mellan de två huvudmännen i detta avseende.

Inom den kommunalt utförda hemtjänsten pågår

Utvecklingen av insatser i hemtjänst kan redovisas

arbetet med att få hela organisationen än mer fokuse-

med utgångspunkt i olika perspektiv. Ett sådant är

rad på det individuella perspektivet och ett tillämpat

hur kommunens äldre konsumerar äldreomsorg i form

förhållningssätt som understödjer en sådan inriktning.

av beviljade insatser i ordinärt boende (exkl. service-

Ett viktigt inslag i utvecklingsarbetet är att ständigt

hus och dubbelbemanning) oavsett vem som utför

förbättra den s.k. personkontinuiteten. I 2011 års

insatserna. I ett sådant perspektiv uppgick antalet

rapport Öppna jämförelser framgår att brukare inom

timmar under 2010 till 457 000 för att minska till

hemtjänst i Karlskrona kommun i genomsnitt möter

451 000 under 2011. Av dessa timmar utfördes

tio olika personer under en 14-dagarsperiod vilket

60 200 timmar av privata utförare under 2010 för

resulterar i att Karlskrona kommun i den jämförelsen

att under 2011 öka till 71 300 timmar. Av den totala

rankas som den 29:e bästa kommunen i landet.

konsumtionen av insatser i hemtjänst ökade den

Under våren 2011 slutfördes en omfattande

andel som utförs av privata utförare från drygt 13 %

omstrukturering av flera olika verksamheter. Det sär-

till knappt 16 %. Den del som utförs i kommunal regi

skilda boendet vid Östergården stängdes samtidigt

minskade således från 396 800 timmar till 379 700,

som verksamheten vid Oasen flyttade till nyreno-

dvs. med 17 100 timmar eller drygt 4 %. Förändring-

verade lokaler i byggnaden Storören på Gullberna.

en av den kommunalt utförda hemtjänsten motsvarar

De korttidsplatser som tidigare fanns inrymda i olika

ett minskat behov av cirka 9 årsarbetare.

särskilda boenden samlades till en växelvårdsenhet

Under året kan konstateras en ökning av antalet

och samtidigt etablerades en särskild enhet för

insatser med s.k. dubbelbemanning med 10 %, från

palliativ omsorg – båda dessa verksamheter också

79 000 timmar till 87 000 i den kommunalt utförda

inrymda i byggnaden Storören. Genom den här för-

hemtjänsten. Nyttjandet av dubbelbemanning beslu-

ändringen samlades korttidsvård, växelvård generellt

tas av områdeschef och är ett sätt att trygga en god

och växelvård för personer med demenssjukdom

arbetsmiljö för medarbetarna. Det finns en uppfatt-

samt omsorg för personer som är i ett palliativt skede

ning om att brukarnas sammantagna tillstånd, såväl

i en och samma byggnad och under en och samma

socialt som medicinskt, är märkbart tyngre i dag än

verksamhetsledning, det strategiska verksamhets-

tidigare, vilket i sig skulle kunna antas leda till ett ökat

området Hemtjänst. Förändringen har uppfattats som

resursbehov kopplat till medarbetaren och dennes ar-

framgångsrik och utgör sammantaget ett kvalitativt

betsmiljö, framför allt i samband med utskrivning från

tillskott i äldrenämndens verksamhet.

sjukhus. Det finns ingen statistik som i sak stödjer ett

Under sensommaren 2011 noterades en ökning av
både utskrivningsklara patienter och patienter för
vilka kommunen har ett betalningsansvar vid Blekinge-
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att i största möjliga utsträckning, med de insatser som

uppsökande och förebyggande verksamheten.

sådant antagande, men upplevelsen i sig är tillräcklig
för att närmare studera förhållandet i detta avseende.
Av 2011 års rapport Öppna jämförelser framgår att

sjukhuset. Antalet patienter för vilka kommunens

brukarnas uppfattning om hemtjänstverksamheten

betalningsansvar inträtt minskade under hösten för

sammantaget i kommunen är mycket god. 85 % av

att i december månad åter öka igen. Antalet brukare

de tillfrågade har svarat att de är ”mycket nöjda” med

som i samband med vårdplanering fått ett beslut om

hemtjänstpersonalens bemötande, 74 % var ”mycket

korttidsvård har varit högt, samtidigt som vistelse-

nöjda” med hur personalen tar hänsyn till åsikter och
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önskemål. Dessa två värden ger hemtjänstverksam-

från att en sådan här förändring för de brukare som

heten i Karlskrona kommun sammantaget en 26:e

blir berörda, såväl direkt som indirekt, utgör en

respektive 24:e plats i den ranking i riket som SKL

påtaglig inverkan på den personliga integriteten och

(Sveriges Kommuner och Landsting) upprättar. Det

självbestämmandet.

redovisade värdet för trygghet är i sitt absoluta utfall

Under hösten 2010 gjorde Socialstyrelsen en

något bättre då 81 % angav att kände sig mycket

tillsyn nattetid vid två särskilda boenden. Tillsynen

trygga med att bo kvar hemma med stöd från hem-

avsåg främst tillgången till personal nattetid. Med

tjänsten, vilket räckte till en 87:e-placering.

den efterföljande dialogen som viktigt grund kunde

Inför 2011 planerades att införa s.k. digitala lås.

äldrenämnden i början av 2011 konstatera att Social-

Med det avses att dörren in till brukarens bostad (hos

styrelsen förklarade sig tillfreds med äldrenämndens

brukare med insatser i ordinärt boende) kan låsas

åtgärder/kommentarer inom de områden där Social-

upp respektive låsas med hjälp av mobiltelefon.

styrelsen hade synpunkter.

Planeringen tog sin utgångspunkt i att 2011 skulle

Under hösten 2011 gjorde Socialstyrelsen ytterli-

vara ett startår och att det fr.o.m. 2012 skulle finnas

gare en tillsyn av ett särskilt boende. Tillsynen avsåg

installerad utrustning hos alla brukare. Ganska snart

verksamheten betraktat ur såväl Socialtjänstlagens

under 2011 stod det klart att projektets tidsmässiga

som Hälso- och Sjukvårdslagens perspektiv. Tillsynen

planering var för optimistisk. Upphandlingsarbetet

är inte avslutad, men av den rapport som tillställts

samt andra initiala åtgärder ledde fram till att

äldrenämnden framgår ingen kritik mot verksamhe-

installationsarbetet kunde påbörjas i liten omfattning

ten med undantag av att dokumentationen om den

först i slutet av 2011.

enskilde individen inte anses vara tillräckligt åtskild

De tidigare årens olika stimulansmedel för utveckling av vård och omsorg för äldre personer går mot
sitt slut. Under 2011 erhöll äldrenämnden 1,6 mnkr

mellan Socialtjänstlagens respektive Hälso- och sjukvårdslagens krav på dokumentation.
För det strategiska verksamhetsområdet Särskilt

i stimulansmedel. Dessa medel har i sin helhet riktats

boende redovisas i 2011 års Öppna jämförelser ett

mot att tillsammans med landstinget utveckla och

lite sämre resultat än inom hemtjänstverksamheten.

förbättra tidiga rehabiliterande insatserna i syfte att

Andelen brukare i särskilt boende som upplever att

för den enskilde brukaren/patienten stärka förutsätt-

de är mycket nöjda med personalens bemötande

ningarna för återgång till ordinärt boende efter

uppgår i Öppna jämförelser till 67 %. Det resultatet

sjukhusvistelse.

kan jämföras med svaren i 2011 års Kvalitetsbarome-

Fokus inom Särskilt boende kom under hösten att

ter där drygt 93 % av brukarna har avgett ett positivt

ligga på avvecklingen av 20 bostäder vid Kungshöj-

svar avseende att bli bemött med respekt. På frågan

den och alla de 10 bostäderna vid B-huset, Pantern.

i Öppna jämförelser om personalen tar hänsyn till

Stängningen av dessa bostäder föranleddes av att

åsikter/önskemål ansåg sig 55 % vara mycket nöjda.

kommunfullmäktige beslutade att minska nämndens

I det här avseendet ligger svaren i Kvalitetsbarome-

ekonomiska ramar med 22 mnkr totalt sett för de tre

tern och Öppna jämförelser mer nära varandra, då

åren 2012 – 2014. Nämndens bedömning blev då att

frågan om möjligheten att påverka besvarats positivt

genomföra samtliga nödvändiga åtgärder omedel-

av 67 % i Kvalitetsbarometern.

bart, vilket således resulterade i beslutet att stänga

Inom enheten för resurs- och kompetensförsörjning

totalt 30 bostäder. Vid årsskiftet 2011/2012 hade

sker allt arbete med att försörja äldreomsorgen med

samtliga som bodde vid B-huset, Pantern, erbjudits

personella resurser. Under ett kalenderår hanterar

och också flyttat till annan bostad. Vid Kungshöjden

enheten cirka 48 000 turer med behov av vikarier i

kvarstod att lösa ny bostad för åtta personer.

äldeomsorgen och därtill ytterligare 7 000 turer åt an-

Mottagandet av informationen om att stänga dessa
bostäder skapade irritation, oro och otrygghet hos

dra förvaltningar i kommunen. I genomsnitt hanteras
således varje dag cirka 150 vikarier.

såväl brukarna som personalgrupperna. Verksam-

Under året har tre omvårdnadsutbildningar startats

hetsledningen inom särskilt boende har ägnat stor

och två avslutats i samverkan med utbildningsförvalt-

kraft åt att möta detta. Det går dock inte att bortse

ningen. Andelen undersköterskor (tillsvidaranställda
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och vikarier) i förvaltningen har ökat från 63,7 % år

Cirka 1 000 medarbetare har genomgått utbildning.

2011 till 66,3 % 2012. Målet var att uppnå 67 %.

Regeringens satsning på utbildningar som har sitt

Under 2011 pågick försök med att erbjuda

ursprung i ”Värdigt liv i äldreomsorgen” har påbörjats.

valmöjlighet mellan två rätter vid huvudmålet.

Äldrenämnden deltar i Omvårdnadslyftet, en utbild-

Försöket genomfördes inom både särskilt boende

ningsmöjlighet som skall stärka den grundläggande

och hemtjänst. Av utvärdering som gjordes framgick

kompetensen hos undersköterskor och vårdbiträden.

att möjligheten att kunna välja både uppskattades

Landstinget Blekinge ska tillsammans med

och utnyttjades. Projektet övergick inte i reguljär

Karlskrona kommun skapa en flexibel modell för

verksamhet då de ekonomiska förutsättningarna inte

kompetensutveckling som också är hållbar för lång

har kunnat klaras ut.

tid framöver. Kompetens i vård och omsorg (KIVO) är

Kvalitetsarbete

ett projekt som får ekonomiskt stöd från Europeiska
Socialfonden och som kommer att pågå under två år.

Verksamheten upplevs enligt Kvalitetsbarometerns

Genom projektet ska en digital plattform för kompe-

2011 vara av god kvalitet men naturligtvis finns det

tensutveckling arbetas fram.

ett antal förbättringsområden att ta tillvara för att

Årets kvalitetsdagar genomfördes 25 – 27 oktober.

utveckla verksamheten vidare. Verksamhetsansvariga

Temat för dagarna var ”Den meningsfulla dagen”

har i uppdrag att på områdesnivå ta fram tre förbätt-

och dagarna riktades till all personal i verksamheten.

ringsområden utifrån kvalitetsbarometern med åt-

Under kvalitetsdagarna utdelades också äldrenämn-

följande handlingsplan. Redovisning av förbättrings-

dens kvalitetspris som det här året gick till den nya

områdena finns tillgängliga på kommunens hemsida.

växelvårdsenheten vid Störoren och till det särskilda

Biståndshandläggarna har under året fokuserat på

boendet Björkbacken.

uppföljningar av biståndsbeslut. Uppföljningarna har
varit inriktade på att varje enskild brukare skall ha
biståndsbeslut som är aktuella såväl i insatser som
i bedömning av tid för att utföra insatsen.
Ett nytt introduktionsprogram för vård och
omsorgspersonalen har arbetats fram och börjat
användas under 2011. Att den enskilda medarbetaren
introduceras till sitt arbete inom äldreomsorgen på
ett bra sätt är en av de viktigaste förutsättningarna
för att kunna tillgodose kvalitet i mötet med den
enskilde brukaren.
Förvaltningen har under året påbörjat arbetet med

Efter beslut av kommunfullmäktige i juni 2011 har
handläggningen av bostadsanpassningsbidraget
flyttats till äldrenämnden från miljö- och byggnadsnämnden. Ansvaret för bostadsanpassning omfattar
personer både under och över 65 år. Verksamheten
Bostadsanpassning är ekonomiskt åtskild från
nämndens verksamhetsansvar för äldreomsorgen.

Ekonomiskt utfall

att förankra den nationella värdegrunden, ett förank-

Äldrenämndens nettobudget uppgick 2011 till

ringsarbete där en del av nyckelorden är:

677,8 mnkr och varje tiondels procent avvikelse mot

Individuell omsorg utifrån enskildes olika behov

det värdet motsvarar nästan 700 tkr. Det är naturligt

och önskemål.

att det inom en så omfattande verksamhet finns delar



Livskvalitet och meningsfullhet.

som på ett bättre sätt än andra förhåller sig till sin



Delaktighet.

budget, och omvänt. Förvaltningens och nämndens



Kompetensutveckling

ansvarsnivå belöper sig på ”sista raden” och med
hjälp av såväl planerade som icke planerade avvikel-

All personal har haft möjlighet att genomgå Demens

ser förmår äldrenämnden att bedriva verksamheten

ABC som ett led i införandet av de Nationella riktlin-

inom anvisade medel. 2011 års positiva avvikelse

jerna för vård och omsorg av personer med demens-

mot nettobudgeten uppgår till ganska exakt 2,0 mnkr,

sjukdom. Demens ABC är en arbetsplatsförlagd

vilket motsvarar ett överskott om 0,3 %.

digital/interaktiv utbildning för omvårdnadspersonal.
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 De individuella genomförandeplanerna ska

inom hemtjänst. Som framgår ovan har nu insatserna

alltid vara aktuella med utgångspunkt i hur

i ordinärt boende, omräknat till timmar, i stort sett

den enskilde individens behov och förutsätt-

minskat i den omfattning som inarbetades i bud-

ningar förändras över tiden.

geten. Minskningen av antalet timmar för insatser
i ordinärt boende får emellertid inte ett omedelbart
genomslag i resursförbrukningen inom det strategiska verksamhetsområdet Hemtjänst. Verksamhetsområdet redovisar därför ett underskott om 2,1 mnkr.
Det underliggande direkt verksamhetsrelaterade
underskottet uppgår emellertid till drygt 5 mnkr.
Underskottet beror till nästan lika stora delar på att
personalkostnaderna inte har kunnat sänkas i samma
takt som omfattningen av verksamheten samtidigt
som arbetsmiljörelaterade åtgärder i form av dubbelbemannade turer ger ett underskott om 2,0 mnkr.
Under inledningen av 2012 kommer åtgärder att
vidtas i syfte att förbättra förutsättningarna för
snabbare omställningar.

Äldrenämnden har uppfyllt målet.
Alla brukare inom äldreomsorgen har en aktuell
genomförandeplan. Det finns relevanta undantag där
genomförandeplan inte har upprättats eller inte kan
anses vara aktuell. Inom hemtjänstverksamheten ska
genomförandeplanen upprättas inom en vecka räknat
från första dag för verkställighet av bistånd. Inom
särskilt boende ska arbetet med att upprätta genomförandeplanen påbörjas omgående vid inflyttningen.
Om inga andra skäl föreligger ska kontaktpersonalen,
i samråd med brukaren, följa upp genomförandeplanen en gång var sjätte månad.

Framtiden

För det strategiska verksamhetsområdet Särskilt

För de närmaste åren finns inget i den demografiska

boende redovisas ett underskott om 0,9 mnkr. Under

utvecklingen som pekar mot att kostnaderna av den

året har det vid ett flertal tillfällen funnits skäl relaterat

anledningen skulle komma att öka. Men, om blicken

till enskilda brukares välbefinnande att temporärt

fästs på åren närmast efter treårsperioden 2012 –

förstärka de personella resurserna. Sammantaget

2014 kan dock redan nu konstateras en ökning av

ryms dock den totala personalkostnaden inom

antalet äldre, men också en förändrad ålderssam-

anvisad budget.

mansättning inom gruppen 65 år och äldre, som
kommer att ställa krav på en förändrad resursbild.

Måluppfyllelse
Kommunfullmäktige har fastställt följande mål för
äldrenämnden.
 Personer som beviljats bistånd i form av
bostad i särskilt boende ska få ett realistiskt
erbjudande om lägenhet inom tre månader.
Äldrenämnden har uppfyllt målet.
Under året har det varit ett fåtal personer för vilka

Det finns därför skäl att redan nu påbörja arbetet med
att klarlägga hur ett inom kort framtida tydligt behov
av resurser ska kunna mötas.
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.
Under de senaste åren har ekonomiskt relaterade
frågeställningar haft ett visst mått av företräde framför

verkställigheten tagit mer än tre månader. Fram till

verksamhetsutvecklande sådana. Mot bakgrund av

och med november månad var det totalt 10 personer.

bl.a. den förväntade demografiska utvecklingen, men

I samtliga fall beror tidsutdräkten på att den enskilda

kanske framför allt mot bakgrund av ökade och mer

individen av personliga skäl tackat nej till erbjuden

tydligt kommunicerade förväntningar på äldreomsor-

bostad. Under december månad uppgick antalet

gen från medborgarna måste frågor som rör kvalitet,

personer som väntat mer än tre månader till 12. Även

omfattning och inriktning ges ett mer tydligt utrymme.

i dessa fall beror väntetiden på att den enskilde indi-

Ökade resurser är inte alltid nödvändigt för att

viden tackat nej till erbjuden bostad. Under året har

stimulera förändringar, men den så här långt tilläm-

Socialstyrelsen inte i något fall där en person väntat

pade ”sanningen” – knappa resurser tvingar fram nya

mer än tre månader ansökt hos Förvaltningsrätten om

idéer och metoder kan kanske behöva kompletteras

s.k. särskild avgift.

med en ”ny sanning” – ett visst mått av tillskott av
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resurser stimulerar också kreativiteten och leder till

uppnådda mål och/eller effekter har i flera avseenden

ännu mer prestationsinriktad förändring och kvalitativ

visat sig leda till förändringar. Det kanske finns anled-

utveckling!

ning att något djupare fundera över om en sådan

Regeringens metod att koppla mer och mer av de
tidigare stimulansbidragen till krav på redovisning av

Äldrenämnden
Resultaträkning (mnkr)

2011

2010

2009

130,2
-808,7
-678,5
678,6
0,1

132,7
-790,9
-658,2
662,9
4,7

126,8
-786,4
-659,6
659,8
0,2

Investeringsutfall

4,3

5,3

3,7

Antal anställda
Antal årsarbetare

1 649
1 417

1 668
1 430

1 692
1 450

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

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

tillämpbar internt i kommunen.

2011

2010

2009

50
589 766

52
548 015

52
561 214

1 616

1 501

1 538

Servicelägenheter/
Servicehus
Antal bostäder 31/12

145

144

144

Totalt antal bostäder/
platser 31/12

836

872

879

12

12

11

3
22
210 612

3
22
222 351

3
22
208 055

1387

1332

1 393

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

1185

1 150

993

302
648
235

314
627
209

272
526
195

760

793

821

144
362
254

149
367
277

144
425
252

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

49

43

57

47
2
0

16
21
6

26
24
7

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

511

475

510

146
292
73

140
281
54

136
310
64

672 000

682 000

669 000

Antal betalda dagar
– akutklinik
– rehab
– psykogeriatrik
Genomsnittlig kvarliggning
(person per dygn)
– akutklinik
– rehab
– psykogeriatrik

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

Beviljade hemtjänsttimmar
SÄRSKILT BOENDE
Gruppboende
Antal bostäder 31/12
Bruttokostnad/bostad
Bruttokostnad/vårddygn
(/genomsnitt platser)
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metod i något avseende också skulle kunna vara

641
564 843

676
551 841

683
565 281

1 548

1 512

1 549
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Träffpunkter
Antal enheter
Dagverksamhet
Antal enheter
Antal platser
Bruttokostnad per plats
Trygghetslarm
Antal larm
Övriga köpta platser
Utbetalt till
Landstinget under året
– akutklinik
– rehab
– psykogeriatrik

1 182 832 1 654 027 2 208 860
0
454 924
74 459
249 249
594
228

378
0
20

571
0
53

1,6
0,0
0,6

1,2
0
0

1,6
0,0
0,1
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Kulturnämnden
Ansvarsområde
Kulturnämnden är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan för kultur- och världsarvsfrågor och
ansvarar för den kommunala kulturverksamheten
genom folkbiblioteken (SFS 1998:1249), kulturskolan
samt genom att arrangera kulturprogram som komplement till övrig kulturell verksamhet i kommunen.
Nämnden skall främja kulturlivet genom samverkan
med och stöd till kulturföreningar, studieförbund,
institutioner och kulturarbetare i kommunen.
Nämnden skall verka för bevarande och utveckling
av kulturarvet och kulturmiljön.
Kulturnämnden har dessutom beslutanderätt i
följande ärenden: tilldelning av Karlskrona kommuns
kulturpris, kulturstipendiater och världsarvsstipendier,
namn på gator, kvarter och allmänna platser, utformning och storlek på aktuella avgifter, kommunens
offentliga utsmyckningar och inköp samt förvaltning
av kommunal konst.

2 735. Reservationer av böcker som personalen
hanterar ökade med 7 078 till 51 851. Antalet
nyinskrivna låntagare ökade också.
Med stolthet kan vi hävda att vi brutit en nedåtgående trend.

Kulturskolan
Kvaliteten på undervisningen är fortsatt mycket hög,
nöjsamheten bland våra brukare ligger runt 85 % och
är i stigande.
Flera viktiga beslut togs under 2011 för att ytterligare höja kvaliteten och få bukt med köproblematiken.
Ännu ett antal externa pedagoger kommer under 2012
att tas in på konsultbasis. Kulturskolan i Karlskrona
klättrade från plats 195 (2010) i landet till plats 136
(av sammanlagt 270), enligt Lärarförbundets rankning.
Målet är att inom fem år ligga bland topp 10 i landet.

Kulturenheten
I kulturenhetens lokaler som inrymmer Konsthallen/

Årets viktigare händelser

Salongen har det under året varit stor och omfattande

Biblioteken

för stora och små samt en omfattande konferens-

Biblioteket i Karlskrona har deltagit i ett projekt

verksamhet har bidragit till stor aktivitet. En större

i samarbete med kommunbiblioteken i Blekinge,

utställningssatsning under året var premiären på

Kronoberg och Kalmar län samt länsbibliotek Sydost

Riksutställningars utställning ”Ta Plats” ett sam-

och Regionbiblioteket i Kalmar län. Målet har varit

verkansprojekt kring tillgänglighet. I samband med

att marknadsföra biblioteken som ett kreativt nav för

detta så gjordes program och många uppskattade

upplevelser, kunskap och information i lokalsamhäl-

visningar för skolorna och antalet besökare till

let och som en demokratisk arena för alla. Under året

utställningsverksamheten ökade med cirka 500

har alla biblioteken gemensamt genomfört fyra mark-

i förhållande till förra året.

nadskampanjer med tydliga målgrupper i fokus.
Personalen på Karlskronas bibliotek har utökat

aktivitet. En rad kulturarrangemang, teater, konserter

Övrig verksamhet så som UKM, familjeföreställningar, vård och inköp av konst, programläggning av

programutbudet med fler sagostunder, bokkaféer,

utställningar, inköp och administrering av skolmusik

stickkaféer, bokcirklar med mera. En uppfräschning

och skolteater, produktion av informationsmaterial

och lättare tillgänglighetsanpassning är på gång på

med mera löpte som vanligt.

stadsbiblioteket.
Utlåning av medier har ökat rejält och har i år varit

Kulturlokaler

510 000 trots att utlåningen av talböcker minskat

Enheten för kulturlokaler omfattar drift och uthyrning

med 7 500 lån. Teknikutvecklingen har gjort att

av Konserthusteatern och Sparresalen. Under året

många talboksberättigade idag själva kan ladda ner

har Sparresalen åter börjat att hyras ut i mindre om-

talböcker direkt till sina datorer och spelare. Utlåning

fattning. Beläggningen i förvaltningens kulturlokaler är

av e-böcker har fördubblats sedan förra året till

fortsatt mycket god.
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Världsarvet – Örlogsstaden Karlskrona

 Elevernas upplevda kvalitet på kulturskolan

Besökscentrum för världsarvet har varit öppet

ska öka från dagens cirka 75 % till minst

6 juni – 1 oktober med ett program i Besökscentrum

80 % 2012.

under sommaren, bl.a. guidade turer och musik.

En mätning av elevernas upplevda kvalitet i kultur-

Olika events har under året varit bl.a. ”Året var …”

skolan genomfördes i slutet av förra året. Den visade

(i samarbete med Kulturkompaniet) med fokus på

att 79,2 % av eleverna var nöjda med den verksam-

stadens moderna historia utifrån årtalen 1959, 1968

het som kulturskolan bedriver. Målet är således på

och 1981, ”Kingen was here” av Ann Hingström,

god väg att uppnås.

event på FN-dagen/Världsarvsdagen 24 oktober,
Världsarvsporten under Sailet samt nyöppnandet och
namngivandet av parken på Konstapelsgatan.
Under året har en stor satsning inletts riktad mot
skolor: en ny hemsida som tematiskt tar sig an världsarvet har lanserats, www.detlevandevarldsarvet.se,
för denna har ljudfiler m.m. producerats. I dialog med
lärare och pedagoger har en lärarhandledning knuten
till hemsidan tagits fram, och kontakterna med skolan
har arbetats upp. God dialog har förts med övriga
ansvariga kring världsarvet, Länsstyrelsen, Statens

 Antalet lån av böcker/media ska öka.
Det totala antalet lån av böcker/media på kommunens
folkbibliotek har ökat med 23 270 eller 4,6 % i förhållande till föregående år. Utlåningssiffran är den högsta
som uppnått under den gångna femårsperioden.
Antalet utlån ökar både mätt i absoluta tal och i antalet
utlån per invånare. Målet är således uppnått.
 Antalet låntagare ska öka.

Fastighetsverk och Fortifikationsverket, föreningar

Antalet låntagare har ökat med 308 eller 1,6 % i för-

och aktörer inom turismen.

hållande till föregående år. Det innebär att även detta
mål är uppnått.

Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens verksamhet uppvisar ett underskott
på 83 tkr för år 2011.

 Antalet besökare på våra bibliotek ska öka.
Antalet besökare på folkbiblioteken har ökat med
27 814 eller 7,1 %. Denna siffra är en skattning

Måluppfyllelse
Nedanstående verksamhetsmål har antagits av
kommunfullmäktige för kulturnämndens verksamhet
år 2011:

och filialernas besöksantal är beräknat efter antalet
besökare vecka 39. Stadsbibliotekets besöksräknare
har varit trasig och avstängd under en tid, varför även
denna siffra är en skattning. Trots dessa oklarheter
måste målet anses uppnått.

 Besökarnas upplevda kvalitet på biblioteken
ska öka från dagens 75 % till minst 80 % 2012.

Framtiden

En mätning av besökarnas upplevda kvalitet på

Kulturnämndens uppdrag är att bidra till att utforma

biblioteken är gjord under våren 2011. Denna visade

Karlskrona till en kulturellt attraktiv kommun för dess

att bibliotekens besökare ger verksamheten mycket

invånare samt locka nya invånare till kommunen.

gott betyg. Frågan ”om du tänker på ditt bibliotek i

Utmaningar är idag de demografiska och socio-

sin helhet, hur nöjd är du då med dess verksamhet”,

demografiska antaganden som finns för mandat-

fick medelvärdet 8,13 på en tiogradig skala. 87,4 %

perioden. Dels beräknas antalet barn och unga under

av de som besvarade enkäten gav betyget 7 eller

perioden att öka för att under 2014 vara cirka 500 fler

högre. Resultatet var motsvarande på övriga frågor

än idag. Detta kommer att påverka våra möjligheter att

som hade med bibliotekens kvalitet att göra. Målet

tillgodose flertalet med en plats på kulturskolan samt

måste således anses vara uppnått.

leva upp till de mål som finns gällande en skol- och
musikteaterföreställning per barn och årskurs. Vidare
är det allmänt oroliga ekonomiska läget något man
måste förhålla sig till med tillförsikt.
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Kulturnämnden har nyligen antagit politiska mål och

verksamhetsplaner som visar hur dessa ska uppnås.

visioner för kulturnämndens verksamheter under den

Detta arbete har påbörjats och verksamhetsplanerna

innevarande mandatperioden. Förutom de mål som

kommer att presenteras för kulturnämnden i början

fastställts av kommunfullmäktige så har nämnden

av år 2012.

för egen del bl.a. beslutat om nedanstående mål-

2012 års gemensamma teman

formuleringar:


Kulturförvaltningens ledningsgrupp har beslutat att

Kulturskolan skall utöka sin verksamhet med

alla förvaltningens verksamheter ska arbete med

minst 100 platser.


Elevtätheten per lärare i kulturskolan skall minska.



Kulturskolan skall fortsätta bedriva verksamhet i
hela kommunen.



Salongen i konsthallen skall öka sin uthyrnings-

gemensamma teman. För 2012 års verksamhet har
man beslutat att följande teman ska genomsyra
verksamheten:


August Strindberg dog och regeringen har därför

grad och lönsamhet.


August Strindberg, det är 2012 100 år sedan
utnämnt 2012 till Strindbergsåret.

Samordningen av kulturförvaltningens kulturlokaler skall förbättras.



Romsk kultur, de fem erkända nationella minori-



Konsthallen ska ha fortsatt fri entré.

teterna i Sverige är judar, romer, samer, sverige-



Kulturnämnden ska med sin verksamhet fortsatt

finnar och tornedalingar. Vi har valt att lyfta fram
den romska kulturen som ett tema för år 2012.

medverka till att turismen i Karlskrona årligen ökar.






Kommunal kulturverksamhet i Karlskrona skall



ungdomar som är mycket engagerade i hållbar-

Besökscentrum för Världsarvet ska göras

hetsfrågor, Green Teens. Dessa kommer att

attraktivare, framför allt för barn.

engageras i våra olika projekt, t.ex. UKM, för att
skapa fokus på hållbarhetsfrågor.

Med höjda belopp ska kulturpris och stipendier
bli attraktivare att söka.





Hållbar utveckling, i kommunen finns ett antal

samordnas mer med näringsliv och turistenheter.



Artline, är ett samtida konstprojekt finansierat

I Karlskrona kommun skall det finnas tillgång till

med EU-medel där ett stort antal länder runt

fler publika datorer.

Östersjön deltar. Kulturförvaltningen kommer

Barn och ungdomars kulturaktiviteter ska vara

under år 2012 genomföra ett flertal aktiviteter

utredda.

inom ramen för projektet.

De politiska målen och visionerna ska av de olika
verksamheterna omsättas i verksamhetsmål och

Kulturnämnden
Resultaträkning (mnkr)

2011

2010

2009

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Verksamhetsanslag
Årets resultat

7,3
-59,5
-52,2
52
-0,2

7,9
-60,9
-53,0
52,4
-0,6

8,1
-59,3
-51,2
50,8
-0,4

Investeringsutfall

0,5

1,0

0,8

Antal anställda
Antal årsarbetare

69
65

71
66

69
62

Verksamhetsmått

2011

2010

2009

Bibliotek
Antal utlån totalt
520 461
Nerladdning av musik och e-bok 10 425
Varav utlån stadsbibliotek
263 624
Varav utlån filialer
246 188
Antal utlån/invånare
8,10
Bruttokostnad/utlån
46
Nettokostnad/utlån
40

497 077
10 613
263 356
223 108
7,76
48
42

503 186
9 941
267 626
225 619
7,95
47
41

1 300
74,0
15

1 244
74,9
15

1 240
74,7
15

9

8

10

273

250

287

20 925

25 916

27 598

Kulturskolan
Antal elever
Antal elever/lärare
Kostnadsteckningsgrad, %
Kulturenheten
Antal utställningar
Antal skolföreställningar
musik/teater
Besökare utställningsverksamhet
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175
Idrotts- och fritidsnämnden
Ansvarsområde
Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för idrotts- och
fritidsfrågor och för den kommunala idrotts- och
fritidsverksamheten genom att tillgodose behovet av
anläggningar, samlingslokaler, motionsspår, fritidsgårdar och stöd till föreningslivet. Nämnden har det
samordnade ansvaret för folkhälsa och ansvarar för
registreringar och tillstånd till lotterier.

Årets viktigare händelser
2011 var ett aktivt år med flera evenemang på Telenor

64

Karlskrona Hockeyklubbs matcher. I centrum,
Östersjöhallen och Idrottshallen, har allsvenska
matcher spelats, Kaj Carlsson uppträtt och många
ungdomar och vuxna tränat varje kväll.
Ett lyckat SM för veteraner i friidrott arrangerades
i Sunnahallen.
Konstgräs har tillkommit i Jämjö i samarbete
mellan kommunen, föreningen och sponsorer.
Simhall och Varmbadhus sjuder dagligen av
aktiviteter. Folkhälsan utvecklas vid vattengympa
och allt annat som sker där.
Nämndens satsning på att få fler aktiva tjejer ledde

Arena Karlskrona i form av bl.a. Ortopedmässa,

till att cirka 500 tjejer tillkom i föreningarna även om

handbollslandskamp Sverige – Israel och Jerry

några tappade medlemmar. Aktivitet och medlem-

Williams. Fullt hus har det varit vid de flesta av

skap för 7 – 20 åringar i föreningslivet minskade trots
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att bidragen höjdes vilket till viss del kan förklaras

A-planen

47 % månd–fred, 30 % lörd–sönd

med minskade kullar av unga. Folkhälsoarbetet har

B-planen

86 % månd–fred, 28 % lörd–sönd

för övrigt varit inriktat på att få underlag för arbetet

Friidrott

70 % månd–fred, 35 % lörd–sönd

med Rökfri arbetstid, ett initiativ från Folkhälsorådet,
Ett friskare Blekinge, Karlskronaklassikern och
Bastasjödagar.
Fritidsgårdarnas arbete lockar fortsatt många
ungdomar och vardagsdemokrati är ledordet i arbetet. Skejting vill många att vi satser på. Ett skejtråd
har bildats i Jämjö och ramper har byggts i Rödeby
i samarbete med föräldrar. Planering pågår för en
mindre skejtanläggning vid fritidsgården i Lyckeby.
Satsningen på höjt stöd till mötesplatser i föreningsregi ledde inte till ökad verksamhet.
Året avslutades med att Hillerødspriset för årets

En A-plan har alltid lägre nyttjandegrad än övriga
delar av en fotbollsarena. Oftast max 30 tim per
vecka och används oftast för matcher. Antalet lag
i den förening som nyttjar Västra Mark är färre.
 För större inomhusanläggningar som Friidrottshallen Sunnadal, Idrottshallen, Östersjöhallen
samt Telenor Arena Karlskrona ska
nyttjandegraden vara minst 75 %:
Utgångspunkt för mätningen är perioden
1 september–1 april, vardagar kl 17–22 och

bästa idrottsprestation i Karlskrona tilldelades

lördag–söndag kl 10–17.

orienteraren Anton Johansson, OK Orion. Idrottssti-

Friidrottshallen Sunnadal:

pendium fick Morgan Johansson, Karlskrona Tennis-

Bollhall

92 % månd–fred, 76 % lörd–sönd

klubb och Frida Leandersson, TK Trossö. Förenings-

Friidrott

97 % månd–fred, 58 % lörd–sönd

Idrottshallen

88 % månd–fred, 80 % lörd–sönd

ledarspris gick till Per Ericsson, Kättilsmåla BTK och
Cecilia Velin, Kajakklubben Eskimå.
Inom verksamheterna följs fastställda regler för
hantering av kemikalier, sophantering m.m. På Arenan
bedrivs ett aktivt arbete för att minska förbrukningen
av energi.
De sociala mångfaldsfrågorna finns alltid på

Östersjöhallen 96 % månd-fred, 100 % lörd–sönd
Telenor Arena Karlskrona:
Ishall A

100 % månd–fred, 96 % lörd–sönd

Ishall B

100 % månd–fred, 92 % lörd–sönd

agendan och föreningar stöttas på olika sätt i sina

Det som avviker från uppsatta mål är friidrottens

initiativ och är en naturlig dela av det internationella

nyttjande under helgerna vilket troligen beror på att

samarbetet.

föreningen är under återuppbyggnad efter en tids
nedgång. Samtidigt sker uthyrning till externa fören-

Ekonomiskt utfall
Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet 2011
avviker positivt mot budget med totalt 0,4 mnkr.

Måluppfyllelse
Kommunfullmaktige har som mål för god ekonomisk
hushållning för idrotts- och fritidsnämnden antagit
målen:
 Under planperioden 2011–2013 ska nyttjandegraden minst bibehållas på nuvarande nivå för
Västra Mark, dvs. 60 respektive 75 %.

ingar för läger när så är möjligt.
 Avgiftsfinansieringsgraden för Simhall/Varmbadhus ska behållas på nuvarande nivå 44 %.
Målet är uppnått. Resultatet har uppnåtts tack vare
hårt arbete med ständiga omdisponeringar av verksamheter relaterat till nyttjandet.
 Antalet besökare på kommunens fritidsgårdar
ska öka.
Statistiken visar på 1 787 unika besökare. Kvalitetsmätning, enkät, är gjord under höstterminen men

Utgångspunkt för mätningen är tiden 10 april–

resultatet blir klart senare under 2012. Tidigare

10 oktober, måndag–fredag kl 17–21 samt

mätning 2008 gav resultatet att 38 % av ungdomarna

lördag–söndag kl 10–17.

går på gårdarna.
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Framtid

Föreningarnas ledarbehov är ständigt under luppen
då kraven ökar på föreningarna. Samtalen har inletts

Folkhälsofrågorna är av stor vikt för samhället både

med idrottsföreningar för att skapa lika villkor och

för unga och äldre. Dialog kommer att vara ledordet

förutsättningar för utveckling. Ledarförsörjningen är

vid utveckling av organisationen för hantering av
frågorna framöver inte minst vid framtagandet av den
kommande folkhälsoplanen.

mar ska ges möjlighet till en bra fritid. En översyn av
delar av bidragsnormerna pågår med inriktning att

Behov och önskemål finns om att öppna en kom-

i första hand skapa bättre förutsättningar för barn-

munal fritidsgård i Nättraby. Nuvarande skejthall är
ej funktionsduglig och en ny behöver byggas. Via ett

och ungdomsverksamheten.
Inriktningen på stöd till investeringar är tänkt

antal medborgarförslag har önskemål kommit om en

att styras till i första hand miljöåtgärder och energi-

större skejtanläggning utomhus. En skejtutredning är

besparingar.

klar men krav på finansiering är ej löst. Ett ungdoms-

EU:s projektmöjligheter liksom andra externa

politiskt program har varit ute på remiss och är tänkt

bidragsgivare arbetas vidare med. 2012 startar ett

att bli en ledstjärna för kommunens ungdomsarbete.

projekt med inriktning att behålla tonårsungdomar

För att möjliggöra aktivitet behövs anläggningar

kvar inom idrotten tillsammans med SISU – Idrotts-

både ute och inne som kräver underhåll och daglig

utbildarna, Klaipeda och Gdynia.

skötsel. Det finns naturligt ett behov när det gäller

Föreningarnas Team – tankar kan bidra till god

dessa frågor både för befintliga anläggningar men

marknadsföring och utveckling. Önskemål och tankar

även behov av nya satsningar. Möjlighet finns att

finns om att få arrangera en SM-vecka i Karlskrona.

genomföra projekt tillsammans kommun och

Samordning av verksamhet i kluster utvecklar

förening även i samverkan med näringslivet och

idrotterna tillsammans och kan utvecklas än mer

idrottsrörelsen centralt.

i Karlskrona för att idrotten ska nå ännu högre höjder.

Idrotts- och
fritidsnämnden
Resultaträkning (mnkr)

2011

2010

2009

11,7
-82,4
-70,7
71,1
0,4

11,8
-96,6
-84,8
84,8
0

10,7
-59
-48,3
48,9
0,6

Investeringsutfall

0,2

0,3

0

Antal anställda
Antal årsarbetare

28
26

27
26

28
25

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

Verksamhetsmått
Bidrag
Antal föreningar m bidrag
Föreningsmedl 7-20 år
andel flickor, %
andel pojkar, %
Föreningsmedl övriga
andel flickor, %
andel pojkar, %
Deltagartillfällen i föreningar
andel flickor, %
andel pojkar, %

66

en stor sak att arbeta med för att barn och ungdo-

175
11 662
44
56

170
10 813
43
57

400 995
42
58

422 657
41
59
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178
11 642
43
57
27 565
44
56
429 825
42
58

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

2011

2010

2009

8
6
5
19
43
*41
44
19

7
6
5
22
45
24
44
22

5
6
20
48
27
43
19

85 500
21 200
16 722

88 100
21 025
18 366

83 100
19 700
21 308

5
8
3

5
6
3

5
9
3

5
15

8
11

2
13

* Ny fördelning mellan BUF
och IFF fr.o.m. 2011
Antal besök
Karlskrona simhall
Varmbadhuset
Rödebybadet (ute/inne)
Fritidsgårdar
kommunala fritidsgårdar
Föreningsdrivna fritidsgårdar
mötesplatser
Lotterier
Lotterier, registreringar
Kontrollantuppdrag
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766
Miljö- och byggnadsnämnden
Ansvarsområde
Verksamheten omfattar områdena fysisk planering,
bygglov-/bygganmälansärenden, tillstånds-/tillsynsärenden, miljö- och hälsoskyddsverksamhet samt
tomtköadministration. Fram till halvårsskiftet ingick
även bostadsanpassningsbidrag som därefter
flyttades till äldreförvaltningen.

än normalt har producerats. Detaljplaner för bostäder
har antagits för cirka 60 lägenheter i flerbostadshus
och cirka 30 radhustomter. Detaljplaner har tagits
fram för skolor i Bastasjö och på Trossö samt planer
för verksamhetsutveckling i Nättraby och i centralorten. Parallellt fortskrider planarbete för en ny
stadsdel på Pottholmen tillsammans med flera andra
omfattande bostads- och verksamhetsplaner.

Årets viktigare händelser

Byggavdelningen

Planavdelningen

År 2011 har präglats av införandet av den nya plan-

Under 2011 har sju detaljplaner antagits. Planarbe-

och bygglagen. Årets första månader ägnades åt

tet har bedrivits i reducerad skala, då en stor del av

utbildning och förberedelser, samtidigt som en ovan-

avdelningens resurser har lagts på bygglovhantering.

ligt stor mängd ärenden sändes in inför lagändringen

Detta har dock varit nödvändigt för att hantera den

den 2 maj 2011. Efter maj 2011 präglades arbetet

ökade arbetsbelastningen i bygglovhanteringen som

av ”barnsjukdomar” i den nya lagstiftningen, med

den nya plan- och bygglagen medfört. Lägre beman-

många ofullständiga ärenden, utarbetande av oför-

ning på planavdelningen har medfört att färre planer

utsedda rutiner med mera. Det var först under årets
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sista kvartal som ärendeflödet kunde betraktas som
fungerande. För att klara den höga arbetsbelastningen har hanteringen under året förstärkts med
resurser från planhanteringen tillsammans med en
relativt stor mängd övertidsarbete.

Miljöavdelningen
Året som gått har i hög utsträckning ägnats åt att
organisera verksamheten. Avdelningen har indelats
i två grupper, Hälsoskyddsgruppen, som inkluderar

 Handläggningstiden för ett detaljplaneärende
ska i genomsnitt uppgå till högst 15 månader.
Under året har beslut tagits om 7 detaljplaner.
Handläggningstiden varierade mellan 10 månader
och 26 månader, genomsnittstiden var 14,5 månader.
Målet är uppfyllt.
 Bygglovärende som behandlas på delegation
ska handläggas senast inom tio arbetsdagar.

livsmedelsinspektörerna och Miljöskyddsgruppen.

Mätperiod: januari, maj och september 2011. Mät-

Ett omfattande arbete har lagts ned på att avsluta

perioden omfattar 129 ärenden. Handläggningstiden

och arkivera gamla ärenden. Både ärendehanteringen

uppgick i snitt till 8,7 arbetsdagar. Målet är uppfyllt.

och arkivhållningen har genomgått en stor förändring.
Arbetet med att ta fram taxor för tillsyn, främst inom

 Bygglovärenden som behandlas av miljö- och

miljöbalkens område, har varit omfattande. En

byggnadsnämnden ska vara färdigberedda

mycket snäv budget har gjort att några särskilda

inom 40 arbetsdagar.

punktinsatser inte har kunnat genomföras. Utöver
ordinarie tillsynsverksamhet samt prövning av
anmälnings- och tillståndsärenden har miljöavdelningen sannolikt varit relativt osynlig för andra
aktörer. Året har ägnats åt att lägga en stabil grund
för kommande insatser.

Ekonomiskt utfall
Nämndens resultat för verksamheten exklusive
bostadsanpassningsbidragen är -0,3 mnkr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har en negativ
budgetavvikelse med 0,3 mnkr. Det är 0,4 mnkr
sämre än den prognos som gjordes per oktober
2011. Bygg- och planavdelningen hade vid oktober-

Mätperiod: januari, maj och september 2011. Mätperioden omfattade 16 ärenden och handläggningstiden uppgick i snitt till 33,8 dagar. Målet är uppfyllt.
 Förhandsbesked för bygglov ska vara
färdigberedda inom 50 arbetsdagar.
Mätperiod: september 2011. Mätperioden omfattade
3 ärenden varav endast ett uppfyller kriterier för mätbarhet. Beslutade ärenden är inte statistiskt mätbart.
 Tillstånds- eller anmälningsärenden enligt
miljöbalken eller livsmedelslagen ska
behandlas inom 30 arbetsdagar.

uppföljningen en prognostiserad avvikelse mot bud-

Mätperiod: januari, maj och september 2011. Mät-

get på +0,5 mnkr medan utfallet 2011 blev +0,1 mnkr.

perioden omfattade 194 beslutade ärenden. Den

Avvikelsen mellan utfall 2011 och prognosen som

genomsnittliga handläggningstiden var 19,0 arbets-

gjordes i oktober beror främst på att förvaltningen

dagar. Målet är uppfyllt.

antog att fler intäktsbringande bygglov skulle
inkomma i slutet av året. Miljöavdelningen generade
ett resultat för 2011 som var 0,1 mnkr sämre än
prognosen per oktober, vilket berodde på en
utebliven höjning av taxan.
Bostadsanpassningen för 1 januari – 30 juni 2011
har resultat på -0,7 mnkr.

Måluppfyllelse

68

 Ärenden enligt miljöbalken och livsmedelslagen ska handläggas inom åtta veckor.
Mätperiod: september 2011. Mätperioden omfattade 127 inkomna ärenden, varav tre inte avslutats.
Handläggningstiden för de avslutade ärendena var
i genomsnitt 3,5 veckor. I den statistiska analysen
har ärenden som inte varit kompletta när de kom in
betraktats som om de var kompletta. Skulle den tiden

Följande målsättning för handläggningstider gäller

räknats från, vilket har bedömts vara alltför arbets-

fr.o.m. år 2007 (Kf:s beslut § 168/2007, angående

krävande, skulle genomsnittstiden vara något lägre

budget 2008).

än den angivna. Målet är uppfyllt.
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Framtiden
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Antal bygglovärenden förväntas ligga på fortsatt

Det långsiktiga planarbetet styrs av visionerna i kommunens översiktsplanering. Under 2012 fortlöper

hög nivå till följd av en stor mängd detaljplaner som
antagits och pågår vilka enligt skapar möjlighet för
byggande. Arbetsinsatserna för kommunen har ökat

översiktsplanering för Rosenholm. Följduppdraget

efter införande av nya Plan- och bygglagen under

från kommunfullmäktigebeslut om översiktsplanen

2011. Efterfrågan och konkurrens om personal inom

avseende fördjupning för skärgården genomförs

plan- och byggområdet har ökat med svårigheter

2012–2013. Övriga följduppdrag för Bastasjö och

att tillsätta tjänster. Karlskrona har tillsammans med

Lyckeby påbörjas först 2013 med prioritet på

KKKVH-kommunerna tillskrivit Boverket, Linné-

Bastasjö och centralortens utveckling norrut.

universitetet och Blekinge tekniska högskola som

Med utgångspunk från översiktsplan 2030 läggs
fokus på långsiktig hållbar utveckling och hushållning

uppmärksammats på behov av utbildningar inom

med mark. Förtätning och funktionsomvandling är

kompetensområdet.

ledord för utveckling av bostäder, handel och service

Miljöavdelningen utökas för att klara inspektion och

tillsammans med energihushållning, grönstruktur,

tillsyn enligt lagstiftning. Nya miljöinspektörstjänster

transporter och klimatfrågor i samhällsplaneringen.

inrättas som finansieras genom avgifter till följd
av ny taxa. En avloppsplan tas fram parallellt med

Planeringsinsatser kommer att läggas på stadsbyggnadsprojekt i centrala lägen, med fortsatt ut-

skärgårdsplaneringen vilket är en viktig förutsättning

veckling och förädling av redan ianspråktagna miljöer.

för utveckling av en levande skärgård. Fokus läggs

En ny stadsdel utvecklas genom omvandling av

därutöver på intäktsgenererande tillsynsarbete.

Pottholmen och Hattholmen med omgivningar som

En fortsatt utveckling med samarbete och

blir en ny entré till Trossö och ett marint centrum.

integrering mellan miljö-, plan-, och bygglov-

Saltö och Rosenholm är andra stora utvecklings-

avdelningarna förefaller naturlig för både översikts-

områden. Planering av dessa områden innebär en

och detaljplanering men även inom bygglov- och

tät samverkan mellan förvaltningens avdelning för

tillsynshanteringen. Förvaltningen inriktar sig fortsatt

att hantera markföroreningar, buller m.m. Centrum-

på att utveckla samverkan med andra kommunala

miljöerna i Jämjö, Nättraby och Rödeby studeras

förvaltningar och att stärka medborgardialog och

vidare med syfte att skapa nya bostäder och

tillgänglighet.

centrumfunktioner.

Miljö- och
byggnadsnämnden
Resultaträkning (mnkr)

2011

2010

2009

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Verksamhetsanslag
Årets resultat

12,5
-28,5
-16,0
15,0
-1,0

12,0
-32,2
-20,2
19,8
-0,4

11,7
-34,6
-22,9
19,3
-3,6

Investeringsutfall

0

0

0,0

Antal anställda
Antal årsarbetare

39
37

39
38

36
31,5

Verksamhetsmått
Antal bygglov
Antal bygganmälningar

766
*

788
1 033

Antal ansökningar
enskilt avlopp**
Antal detaljplaner, antagna
Antal detaljplaner,
överklagade
Antal miljöärenden
– varav miljöskydd
– varav hälsoskydd
– varav livsmedel

2011

2010

2009

74
7

17

142
20

2
1 786
1 096
289
401

4
1 766
1 219
226
321

3
1 923
1 067
368
488

(djurskydd övergick till Länsstyrelsen fr.o.m. 2009)
* Ingår numera i byggloven.
** Jämförelse bakåt går inte då gamla uppgifter omfattar även
tillsyn, inte bara tillstånd.
Antal
bostadsanpassningsbidrag
Äldreförvaltningen

609

561

575

853
1 022
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104
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 viktigare händelser
Gata/hamn/parkavdelningen
Verksamhetens huvuduppgift är att sköta drift och

ningar utförts i början av året på grund av tjälskador
orsakade av den hårda vintern.
Åtta lekplatser har renoverats: en i Spandelstorp,
fyra i Rödeby, en på Trossö, en i Nättraby och en på
Hästö. Två av dessa lekplatsrenoveringar (Spandelstorp och Rödeby områdeslekplatser) har kunnat
genomföras delvis med hjälp av investeringsmedel
för handikappanpassning. Lekplatsen och fotbollsplanen på Chapmansplan på Trossö har renoverats
och finansierats i samband med hotellexploateringen.
104 träd har planterats under 2011.
Glömda parken på Konstapelsgatan har renoverats,

underhåll av kommunens gator/vägar, gång och

röjts fram och invigts. Projektet har samfinansierats

cykelvägar, broar, hamnar, badplatser, stadsträd,

med intilliggande fastighetsägare, kulturförvaltningen

Wämöparken, vandringsleder, signalanläggningar och

och fortifikationsverket.

armaturer i tätort och landsbygd. I uppdraget ingår

Hundrastgård har anlagts i Amiralitetsparken.

också att ansvara för kommunens parkeringsöver-

Stora röjningar av tätortsnära skog har gjorts i

vakning och parkeringsautomater, bidragsutbetalning
till enskilda vägar, upplåtelse av offentlig plats och

70

har akut vägunderhåll innefattande beläggningslag-

Galgamarken och på Långö.
Toalettprojekt/utbyte till mulltoaletter har påbörjats

torghandel, trafiksäkerhet och lokala trafikföreskrifter.

på Knösö, i Nättraby och vid Allsjön i Fjärdsjömåla.

Då de inledande månaderna under 2011 bestod av

Patrullbåtarna som legat i Karlskrona flera år har

strängt vinterväder med mycket snö, har snöröjnings-

sålts och bogserats bort. Avdelningen har drivit en pro-

arbetet fördyrats med 3,4 mnkr. Förutom snöröjning

cess för att få in betalning men ej nått något resultat.
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Fastighetsverksamheten
Fastighetsavdelningens huvuduppgift är att försörja
de kommunala verksamheterna med ändamålsenliga
lokaler. Detta sker dels genom egna lokaler i fastigheter som kommunen äger och dels genom inhyrda
lokaler som ägs av externa fastighetsägare.
I förvaltningen av de kommunala lokalerna ingår
i fastighetsavdelningens ansvar, förutom uthyrningen
till de kommunala verksamheterna, även löpande
(akut) och planerat underhåll av fastigheterna, ansvar
för försörjning av media, dvs. värme, el, vatten och
avlopp samt renhållning (avfallshantering), skötsel av
till fastigheten 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 ansvar ingår också att
projektera och uppföra nya lokaler och byggnader
som svarar upp mot verksamheternas behov av

VER K SAMHETS B ER Ä TTELSE

Tullskolan – om- och tillbyggnad skola och skolgård,
byggstart juli 2011.
Rådhuset – ombyggnad för Domstolsverket räkning.
Telenor Arena Karlskrona – tillbyggnad av VIP- och
konferensutrymmen, påbörjades i maj 2011. Klart för
slutbesiktning och invigning 1 december 2011.

Renhållningsverksamhet
Renhållningsverksamheten har ansvar för skötseln av
renhållningen i kommunen.
Upphandling av skötsel av verksamhetens 10 återvinningscentraler har skett under året. Affärsverken
har utsetts till driftentreprenör för samtliga återvinningscentraler inklusive Bubbetorp. Återvinningscentralerna ska genomgå en total upprustning
inklusive nya lokalutrymmen åt personalen.
Projektet med taggning av kärl, automatisk tömningsregistrering, har pågått under 2011 och 13 000
kärl av 32 000 har blivit taggade.

utökade lokalytor, de föregående och kommande åren

Ekonomiskt utfall

främst inom handikappförvaltningens och barn- och

Tekniska förvaltningens verksamheter exklusive VA-

ungdomsförvaltningens verksamhetsområden.

verksamheten avviker från budget med +3,0 mnkr. De

Den nya entreprenadupphandlingen är avslutad och

största avvikelseposterna är ökade vinterrelaterade

nya ramavtal har tecknats inom de 13 olika områden

kostnader, högre renhållningsintäkter, ökade intäkter

som handlades upp.

för metallskrot samt att ombyggnaden av återvin-

Energieffektiviseringsarbetet fortsätter med god
utveckling. Avvecklingen av de oljeeldade anläggning-

ningscentralerna blivit försenad.
VA-verksamheten avviker från budget med

arna är ett av tekniska nämndens miljömål – samtliga

-3,8 mnkr som beror på 2,8 mnkr lägre bruknings-

oljeeldade anläggningar ska vara avvecklade senast

avgifter än budget. Fjärrvärmeutbyggnaden i kom-

2015, enligt av KF fastställt nytt målår. Under 2011

munen har för VA inneburit 1 mnkr högre kostnader

har fyra anläggningar med oljeuppvärmning fasats ut:

än budgeterat på förnyelse av ledningsnätet.

Nättraby skola, Jänkeberga, Fågelmara skola samt

Budgetram 2011 för tekniska förvaltningens

Korsvirkeshuset på Bubbetorps gård. Även andra

verksamheter uppgår till 70,8 mnkr efter senaste

energieffektiviseringsprojekt har genomförts under

avstämningen 2012-01-01.

året, t.ex. fönsterbyten till energiglas, tilläggsisoleringar, belysningsprojekt och ventilationsprojekt.
Under 2010-2011 slutfördes merparten av åtgär-

Anpassning av VA:s redovisning av anslutningsavgifter till Redovisningsrådets rekommendationer
gjordes 2010. Detta innebar att VA-verksamhetens

derna för tillgänglighetsanpassning i kommunens

egna kapital förbrukades och resultatkravet har efter

lokaler, utöver implementering av det av kommunen

hemställan av TN ändrats av KF 21 juni 2011 § 105 till

framtagna skyltprogrammet. Skyltar kommer fort-

nollresultat och VA-verksamhetens investeringsram

sättningsvis att sättas upp under 2012 och projekten

har utökats med 5 mnkr, för att inte förnyelseinsat-

kommer därefter att avslutas ekonomiskt.

serna på Karlskrona Vattenverk skulle äventyras.

Backabo gruppboende – nybyggnad av 12 stycken

I enlighet med gällande regelverk för ekonomi- och

lägenheter för särskilt boende i två byggnader,

verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun beslutade

påbörjat augusti 2011.

kommunfullmäktige 28 april 2011 om resultatreglering

Karlskrona kommuns årsredovisning 20 1 1 |

71

VER K SAMHETS B ER Ä TTELSE

Tekniska nämnden

för 2010 för tekniska nämnden att 0,8 mnkr skulle

Energiförbrukningen har minskat till 98 kWh/kvm

återställas 2011 och budgetramen har minskat med

2011-12-31 från 110 kWh/kvm 2010-12-31. Målet

detsamma.

uppnått.

Måluppfyllelse

 Energiförbrukningen per belysningspunkt

Kommunfullmäktige har antagit mål för tekniska

inom trafikbelysning gata/trafik ska minska.

nämndens verksamheter för 2011 som styr mot god

Energiförbrukningen per belysningspunkt inom

ekonomisk hushållning. Tekniska nämnden ska under

trafikbelysning gata/trafik är 2011-12-31 430 kWh

våren 2011 utarbeta ett målprogram för mandat-

per ljuspunkt, jämförelsetal 2010-12-31 är 452 kWh

perioden 2011-2014.

per ljuspunkt. Energiförbrukningen för gatubelys-

För att kunna styra tekniska förvaltningens

ning beräknas på effekt och drifttid. KLIMP-anslag

verksamheter mot god ekonomisk hushållning har

för dimring är godkänt och arbeten pågår för byte till

följande effektmål antagits för 2011.

lågeffektarmaturer och dimring. Under vintern 2011

 Andelen planerat fastighetsunderhåll ska öka
i förhållande till det oplanerade.
Årets planerade underhåll uppgår till 23,1 mnkr och
det oplanerade underhållet uppgår till 17,6 mnkr.
Kvoten blir således 1,44. Föregående år uppgick kvoten till 1,86. Andelen planerat underhåll har således
minskat i förhållande till det oplanerade underhållet
2011 jämfört med 2010. Målet ej uppnått.
Under 2010 återfördes 9 mnkr från underhållstimeouten 2009, varför kvoten för 2010 är rensad till
normalårsvärde.
 Under 2011 ska minst tre fastigheter utanför
fjärrvärmeområdet ställas om till uppvärmning
genom alternativ förnyelsebar energi.
Under 2011 har följande oljeeldade anläggningar
utanför fjärrvärmeområdet avvecklats och ställts om
för annan värmeproduktion: Nättrabyskolan, Fågelmara skola, Korsvirkeshuset Bubbetorps gård samt

slutförs dimring av 2 500 armaturer som medför en
effektsänkning på 25 %. Målet uppnått.
 Antalet stränder/hamnar med Blå Flagg ska öka.
Antalet stränder/hamnar med Blå Flagg är oförändrat
tre. Målet ej uppnått.
 Antalet flerfamiljshus med möjlighet till
sortering av hushållsavfall ska öka.
2011-12-31 har 88,6 % av boende i flerfamiljshus valt
sortering av hushållsavfall, vilket är en ökning med
1,3 % jämfört med 2010-12-31. Målet uppnått.
 Andelen hushåll som har valt sortering av
hushållsavfall ska öka.
Vid utgången av perioden har 98,1 % av permanentboende i villa valt sortering av hushållsavfall, vilket är
en ökning med 1,5 % jämfört med 2011-12-31. Målet
uppnått.

Jänkeberga. Målet uppnått.

Framtiden

 2011 ska Karlskrona kommuns fastighets-

Gata/hamn/parkavdelningen har arbetat fram ett

bestånd vara oberoende av fossila bränslen.
Vid slutet av 2011 återstår 19 oljeeldade anläggningar. Målet ej uppnått.

förslag till ny parkeringsstrategi för Trossö med syftet
att förbättra antalet tillgängliga parkeringsplatser,
förenkla för städning och snöröjning samt förbättra
parkeringssituationen för de boende. Strategin beslu-

Tekniska nämnden har 26 januari 2011 hemställt

tades av fullmäktige 24 november 2011 och ska vara

hos kommunfullfullmäktige att ändra målår till 2014.

genomförd senast 2012-06-30. Avdelningen får ökade

KF har ändrat målåret till 2015 i budget 2012.

intäkter som ska återföras till verksamheten i form av
höjd standard för stadsmiljön genom bättre satsningar

 Energiförbrukningen i kWh per kvm i kommunens fastigheter och anläggningar ska minska.
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på gator, torg och parker.
Arbetet med upprustning av lekplatser fortgår.

Tekniska nämnden

VER K SAMHETS B ER Ä TTELSE

Målet är att inom en femårsperiod minska antalet lek-

Den utan jämförelse viktigaste framtidsfrågan är hur

platser från 103 till cirka 82 (idag 87 st) och samtidigt

stor underhållsskuld vi ska lämna över till kommande

skapa en stor handikappanpassad lekplats inom varje

generationer.

kommundel.

Under 2010 återtogs det eftersläpade underhållet

Arbetet med en Trädutbytesplan är påbörjad under

som föranleddes av 2009 års ”timeout” och fastig-

2011 och kommer att färdigställas under 2012. Det

hetsavdelningen gick in i 2011 med målsättningen att

kommer även påbörjas ett projekt med att inventera

årets budgetmedel möjliggör ett gott resultat både

1 000 stadsträd/år.

för hyresgästerna samt den tekniska förvaltningen av

Under 2012 kommer hamnavdelningen att fortsätta

fastigheterna. Genom en väl utarbetad underhålls-

arbetet med framtagning av ett komplett anläggnings-

plan där åtgärder prioriteras i rätt ordning, kommer

register med tillhörande underhållsplaner, som ska

löpande underhåll och kostnader orsakade av fukt/

utgöra beslutsunderlag för framtida planering och

mögel på sikt att minska.
Energieffektiviseringen kommer att fortsätta att

prioritering.
Kraven på effektivisering av verksamheten fortsätter
att vara en prioriterad fråga för fastighetsavdelningen
liksom arbetet med att få fram lämpliga objekt för att

utvecklas. En fortsatt satsning kommer även att ske
på att minska konsumtionen av eldningsolja och el.
Många stora investeringsprojekt fortlöper och av-

klara lokalbehoven hos främst handikappomsorgen

slutas 2012, som Tullskolan, Vedebyskolan, Spandels-

samt förskole- och grundskoleverksamheten.

torpsskolan, Backabo gruppboende och Rådhuset.

Tekniska nämnden
Resultaträkning (mnkr)

2011

2010

2009

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

765,6
-837,2
-71,6
70,8
-0,8

652,3
-770,4
-118,1
97,2
-20,9

655,9
-723,1
-67,2
81,9
14,7

Investeringsutfall

156,1

174,9

112,1

Antal anställda
Antal årsarbetare

257
254

249
243

243
230

Gatuparkering
Antal parkeringsplatser
Antal parkeringsautomater
Antal felparkeringsavgifter

Verksamhetsmått
Fastighetsförvaltning
(1000 kvm)
Total lokalyta
Därav kommunägda
Därav förhyrda
Outhyrda lokaler, not 1
Andel outhyrda
i % av total lokalyta
Bokfört värde mkr
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
Gator och vägförvaltning
Drift och underhåll kr per
invånare, exkl ensk
vägar och belysning

Bruttokostnad i kr per m
varav underhållsbeläggning
varav vinterväghållning
varav barmarksrenhållning
varav övrigt underhåll
Gatubelysning kr/ljuspunkt
Antal ljuspunkter
varav kvicksilverarmaturer
varav högtrycksarmaturer
varav övriga armaturer
Energiförbrukning per
belysningspunkt i kwh,
trafikbelysning
2

472
329
143
4

476
332
144
5

477
339
138
5

1
834
23 140

1
841
34 316

1,05
825
13 447

57
70

72
103

45
40

19
334

23
320

25
493

713

702

621

1 193

1 193

1 264

301

499

245

Park/natur
Parkmark, drift och underhåll
kr per invånare
Lekplatser, drift och underhåll
kr per invånare
Lekplatser, antal
Blomlådor, antal
Utplanteringsväxter antal m2
Strandbad, antal
Antal stränder/hamnar
med Blå Flagg
Hamn
Fritidsbåtsplatser,
kommunal förvaltning
Fritidsbåtsplatser,
självförvaltning
Antal gästnätter,
kommunal förvaltning
Antal gästnätter, självförvaltning
Intäkter kr/båtplats i egen regi
Intäkter kr/båtplats
självförvaltning

2011

2010

2009

10,84
1,34
5,52
1,90
2,08
745
14 573
5 671
8 711
191

18,38
5,27
9,14
1,81
2,16
734
14 650
5 748
8 590
312

8,66
1,13
3,45
2,02
2,06
729
14 637
6 138
8 232
267

430

452

456

3 125
35
4 860

3 125
37
4 744

3 200
38
5 585

183

184

175

14
87
150
750
32

19
92
150
750
32

16
99
750
32

3

3

3

1 526

1 500

1 450

956

950

899

3 655
5 295
1 504

1 306
8 486
1 432

3812
5810

324

324
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T e k n i s k a n ä m n d e n / VA - v e r k s a m h e t e n

Vatten- och avloppsverksamhet
Ansvarsområde
Inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp
verka för en god försörjning enligt gällande lagar,
föreskrifter och direktiv.

i Lärkvägen och Sieslättsvägen i Nättraby för att
minska risken för källaröversvämningar.
I samband med fjärrvärmeutbyggnaden i Rödeby
har vi uppdimensionerat avloppsledningar i Allatorps-

Årets viktigare händelser

vägen.

Under året kom domen från Mark- och miljödom-

med fjärrvärmeutbyggnaden.

stolen som ger oss tillstånd att bygga överföringsledningar, infiltrationsdammar servicebyggnad m.m.
i Johannishusåsprojektet.
Etapp 4 på Karlskrona vattenverk som innebär om-

På Saltö har mycket VA-ledningar bytts i samband

Ekonomiskt utfall
VA-verksamheten avviker från budget med -3,8 mnkr

byggnad av kolfilter och nya sandfilter har färdigställts.

som beror på 2,8 mnkr lägre brukningsavgifter än

Det som är kvar att bygga om är pumpstation till

budget. Fjärrvärmeutbyggnaden i kommunen har för

Johannishusåsen och oxidationsbassäng för behand-

VA inneburit 1 mnkr högre kostnader än budgeterat

ling av vattnet som kommer från åsen.

på förnyelse av ledningsnätet.

En ny vattenledning har lagts mellan Gullberna och
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Underdimensionerade dagvattenledningar har bytts

Anpassning av VA:s redovisning av anslutnings-

Sturkö för att förstärka vattenförsörjningen i skärgården.

avgifter till Redovisningsrådets rekommendationer

På Sturkö (Skällö-Bredavik) har en privat VA-sane-

gjordes 2010. Detta innebar att VA-verksamhetens

ring startat som berör 200 fastigheter. Den färdigställs

egna kapital har förbrukades och resultatkravet

hösten 2012.

har efter hemställan av TN ändrats av KF 21 juni
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T e k n i s k a n ä m n d e n / VA - v e r k s a m h e t e n

2011 § 105 till nollresultat och VA-verksamhetens
investeringsram har utökats med 5 mnkr, för att inte
förnyelseinsatserna på Karlskrona Vattenverk skulle
äventyras.

VER K SAMHETS B ER Ä TTELSE

Framtiden
Om- och tillbyggnad av etapp 4 på Karlskrona
vattenverk klart under februari månad.
Projektering av etapp 5 som innehåller pilotlina,
pumpstation till Johannishusåsen och oxidering

Måluppfyllelse

av vatten som kommer från Johannishusåsen är

För att kunna styra VA-verksamheten mot god

upphandlad. Entreprenadstart kommer att ske

ekonomisk hushållning har följande effektmål antagits

under februari månad.

för 2011.

Projektering av servicebyggnad i Johannishus
och tryckstegringsstation med reservvattenintag

 Andelen dricksvattenprov inom egen-

vid Nättrabyån i Marielund pågår. Upphandling

kontrollen, som bedöms med anmärkning,
ska minska.

planerad till april månad.
Upphandling av överföringsledningar mellan

Nyckeltal redovisas som femårsmedelvärde och har
minskat från 28,0 % 2007 (första femårsperioden) till
25,4 % 2011. Målet har uppnåtts.

Lyckeby och Johannishus pågår. Upphandling av
infiltrationsanläggning Johannishus pågår. Entreprenaden planeras starta i april och pågå i ca 1,5 år.
Överföringsledningar för vatten och avlopp till
Fridlevstad. Beräknat färdigdatum till september 2012.
Ny slamavvattning och slampump till Koholmen.
Ny silbandspress ska installeras. Entreprenad färdig
december 2012.

Tekniska nämnden
VA-verksamhet
Resultaträkning (mnkr)

2011
Kostnader i kr per kbm
inkl moms för hushåll med
förbrukning 200 m3/år
43,75
Konsumtionsavgifter i tkr
128 438
Anläggningsavgifter i tkr
983
Anläggningsavgifter i tkr
– Skuld till VA-kollektivet
7 843
Antal tm3 debiterad vattenmängd
3 610
Antal tm3 producerat vatten
Miljöredv
3
Antal tm renat avloppsvatten Miljöredv

2010

2009

42,50
127 229
827

41,25
124 997
10 403

7 444
3 802
4 706
6 058

0
3 839
5 348
6 415

VA-abonnemang
abonnemangsfördelning
Vatten och avlopp
Vatten
Avlopp

13 391

13 268

12 984

12 405
412
574

12 292
414
562

11 795
678
511

Renhållningsabonnemang
abonnemangsfördelning
Villor, osorterat
Villor, brännbart
Villor, komposterbart
Villor, hemkompost

446
14 616
9 164
5 452

523
14 458
9 046
5 412

504
14 148
8 783
5 365

2011

2010

2009

Fritidhus, osorterat
Fritidshus, brännbart
Fritidshus, komposterbart
Fritidshus, hemkompost

217
2 215
1 395
820

243
2 130
1 380
750

275
2 060
1 378
682

Flerfamilj, osorterat
Flerfamilj, brännbart
Flerfamilj, komposterbart

408
1 859
1 455

467
1 803
1 417

524
1695
1337

Slamtömning

6 050

6 112

6 260

5
88

5
126

7
162

226,5
19

225,9
20

225,7
20

98,54
49,0
14,01
59,29

97,53
49,0
11,61
61,40

97,88
49,7
14,52
52,38

Latrintömning
Åretrunttömning
Sommartömning
Personalredovisning
Antal årsarbetare, tv-anställda
andel kvinnor, %
Genomsnittlig
sysselsättningsgrad, %
Personalen medelålder
Sjukfrånvaro dagar/anställd
Frisknärvaro, %
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Resultaträkning
Tekniska nämnden/VA-verksamheten (tkr)
2011

2010

128 315
13 139
-110 275
-19 928

133 422
6 882
-117 247
-17 547

Verksamhtens nettokostnader

11 251

5 510

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

1 977
-17 071

203
-14 107

-3 843

-8 394

0
0

0
0

Verksamhetens intäkter extern
Verksamhetens intäkter koncerninternt
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Resultat efter finansnetto
Extraordinära poster
Bokslutsdispositioner
Förändring av eget kapital				

-3 843		

-8 394

Balansräkning
Tekniska nämnden/VA-verksamheten (tkr)
TILLGÅNGAR			

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Fastigheter            
Pågående nyanläggning
Maskiner och inventarier
Inventarier                                                   
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar                                
Summa anläggningstillgångar

                                      

Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd, lager
Kundfordringar
Fordringar koncernföretag
Kortfristiga fordringar                              
Likvida medel                                            

   
   

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar				
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2011

2010

435 228
11 443

350 118
18 310

344

51

111
447 126

111
368 589

0

0

0
19 100
3 353
873
-14 862

17 841
228
5 367
24 337

8 464

47 773

455 590		

416 362

T e k n i s k a n ä m n d e n / VA - v e r k s a m h e t e n

VER K SAMHETS B ER Ä TTELSE

2011

2010

503
3 844

-7 891
8 394

4 347

503

Avsättningar
Övriga avsättningar

0

0

Summa avsättningar

0

0

Långfristiga skulder                               
Långfristiga skulder till kommunen
Långfristiga skulder till koncernföretag
Långfristiga skulder, anslutningsavgifter

-439 000
0
-14 922

-386 918
0
-7 444

Summa långfristiga skulder

-453 922

-394 362

Kortfristiga skulder                                   
Kortfristiga skulder

-6 015

-22 503

Summa kortfristiga skulder

-6 015

-22 503

Eget kapital och skuldeR			

Eget kapital
Eget kapital, ingående värde                
Årets resultat

     

Summa eget kapital

Summa eget kapital och skulder				

-455 590		

-416 362

Noter

till balansräkningen (tkr)

2011

2010

0
0
-109
-488
-5 417

-8 551
0
-293
-7 706
-5 953

-6 014

-22 503

NOT 1
Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder kommunen
Kortfristiga skulder koncernen
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa
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Ö v e r s ik t f ö r  b o l a g s k o n c e r n e n

Översikt för bolagskoncernen
AB Karlskrona Moderbolag och helägda dotterbolag

AB Karlskrona Moderbolag

Moderbolagets, Affärsverken AB, verksamhet under
året per verksamhetsgren:

Ändamål

Elnät

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/

Affärsområdet har under året förlagt kabel till nya
exploateringsområden samt bytt skadad högspänningskabel.

kommunstyrelsen bestämmer. Bolaget ägs till 100 %

Värme

av Karlskrona kommun.

Affärsområdet redovisar ett resultat som är mycket
under budget. Året inleddes med höga priser på

Mnkr

Omsättning
Resultat efter
finansnetto

2011

2010

2009

2008

2007

1,6

2,5

1,7

1,7

1,6

-4,8 -12,3 -19,3

-17,7

beräknas kunna var i drift sommaren 2012. Investe-

-10,3

bränsle till produktionen vilket försämrade resultatet.
Byggnationen av kraftvärmeverket följer tidplan och

Soliditet %

16

26

41

44

50

ringen i kraftvärmeverket innebär att bolagets låne-

Eget kapital

66

106

170

188

213

volym ökar. Tillströmningen av kunder ökar stadigt

415

409

418

428

427				

och det nya kraftvärmeverket kommer att bli full-

Balansomslutning

Affärsverken Karlskrona AB
Ändamål

belagt vid invigningen.
Renhållning
Affärsverken sköter insamling och omhändertagande

Bedriva inköp, produktion och distribution av energi

av hushållsavfall enligt upphandling från kommunen.

inom områdena el, fjärrvärme fjärrkyla och gas,

Nya upphandlingar under året har vunnits avseende

driva kommunikationsnät och IT-tjänster kopplade

avfallsstationer. Bolaget har fått fortsatt förtroende att

till den bransch företaget är verksam inom, insamla

samla in återvinningsmaterial åt FTI.

och omhänderta hushålls- och industriavfall, utöva
trafikservice, äga och förvalta fastigheter med flera
anläggningar för Affärsverksrörelsens behov samt äga
och förvalta andelar och aktier med anknytning till
bolagets verksamhet. Affärsverken AB äger 100 %
av aktierna i Affärsverken Energi AB och 100 % av

Båttrafik
Bolaget ser en mycket positiv utveckling av turisttrafiken i Karlskrona. Bolaget har under 2011 tecknat
ett avtal om utökad skärgårdstrafik, maj och
september, under de komman de tre åren.

aktierna i Sydost Energi AB. Sydost Energi AB är ett

Stadsnät

vilande bolag.

Bolaget har fortsatt med utbyggnad av fibernät och
anslutet ett stort antal nya fastigheter.

Viktiga händelser
Koncernen Affärsverken omsatte under året 928

Mnkr

2011

2010

2009

2008

2007

mnkr. Koncernens resultat före dispositioner blev

Omsättning

408

432

388

365

341

24,2 mnkr jämfört med budgeterat 32 mnkr. Avvikel-

Resultat efter
finansnetto

19

27

30

35

34

Soliditet %

18

21

27

29

28

Soliditet %, koncernen 18

20

26

28

28

mnkr avsåg Kraftvärmeverket på Bubbetorp. Totalt

Eget kapital

24

24

24

24

investerades 397 mnkr inom fjärrvärmen.

Balansomslutning

1 758 1 481 1 012

863

838					

sen kan till stor del hänföras till affärsområde Värme.
Bolaget investerade under året 455 mnkr varav 336
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Affärsverken Energi AB

Kruthusen Företagsfastigheter AB

Ändamål

Ändamål

Bolaget skall bedriva handel med energi. Bolagets

Bolagets syfte är att med beaktande av kommunal-

syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt

rättsliga regler förmedla mark- och flexibel lokalupp-

resursutnyttjande främja en god elförsörjning. Bolaget

låtelse till företag och därigenom skapa etablerings-

ägs till 100 % av Affärsverken Karlskrona AB.

och utvecklingsmöjligheter för nya samt befintliga
företag och organisationer inom kommunen.

Viktiga händelser
Under 2011 har handelsprisernas utveckling varit

Viktiga händelser

jämnare. Vädret har också bidraget till en jämnare

Bolaget omsatte 57 mnkr och hade ett nollresultat för

produktion. En ökad konkurrens kan märkas genom

2011 vilket överensstämde med budgeterat resultat.

att marginalerna har sjunkit. Bolaget har dock behållit
kundandelen inom eget nät vilket är bolagets mål.

Vakansgraden är cirka 5 % för bolaget som helhet
och det är framförallt på Campus Gräsvik som
bolaget har vakanser. Ombyggnationen av Blekinge

Mnkr

2011

2010

2009

2008

2007

Tekniska Högskolas (BTH) kanslibyggnad har påbör-

Omsättning

394

580

392

312

206

jats under året. Avtalen med BTH är självkostnads-

Resultat efter
finansnetto

5,2

15,8

4,3

12

10

Soliditet i %

4

4

4

5

6

Eget kapital

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

Balansomslutning

109

106

125

99

85		

AB Karlskronahem
Ändamål

avtal och motsvarar 65 % av omsättningen i bolaget.
Mnkr

2011

2010

2009

2008

2007

Omsättning

57

60

55

55

55

Resultat efter
finansnetto

4,2

0,1

1,5

3

3

Soliditet i %

6

6

7

10

10

Eget kapital

39

39

38

37

37

614

602

547

365

365					

Balansomslutning

AB Karlskronahem har som övergripande mål för sin
verksamhet att förvärva, avyttra och förvalta fastig-

AB Arena Rosenholm Karlskrona

heter eller tomträtter i Karlskrona Kommun.

Ändamål

Viktiga händelser

Bolaget ska bedriva idrotts- och kulturevenemang,

Resultatet uppgick till +6,8 mnkr för år 2011 vilket

utställningar och liknande inom Telenor Arena

överensstämmer med ägarens resultatkrav.
Bolaget fortsätter sitt arbete med energibesparingar
och har investerat i bl.a. solpaneler för varmvattenproduktion på Marieberg. Anslutning till fjärrvärme har
fortsatt under året.
Bolaget arbetar på olika sätt med trygghetsfrågor och

Karlskrona eller inom annan anläggning i Karlskrona
kommun samt bedriva turismverksamhet. Syftet är att
stärka Karlskrona som varumärke.

Viktiga händelser
Bolaget omsatte under året 11,4 mnkr jämfört med

att kunna erbjuda alla grupper möjlighet till boende.

11,9 mnkr 2010. Bolagets resultat är -1,7 mnkr.

Vid årsskiftet hade bolaget 11 lägenheter och 24

Under 2011 har bolaget arrangerat 6 större evene-

studentrum outhyrda.
Underhållet uppgick till 35 mnkr och extra insatser

mang riktat mot olika målgrupper bl.a. lövmarknaden

har gjorts under året med 10 mnkr utöver budget. Totalt

och SAIL. Bolaget ansvarar även för turistbyrån.

har bolaget investerat 40 mnkr under året varav den
största är ombyggnation till kontor på Kungsmarken.
Mnkr

Omsättning
Resultat efter
finansnetto

2011

2010

2009

2008

2007

323

315

309

298

290

6,8

6,2

6,6

-3,8

-3,6

Soliditet i %

19

19

18

18

18

Eget kapital

325

322

316

312

312

Balansomslutning

Mnkr

2011

2010

2009

2008

2007

Omsättning

11,4

11,9

8,5

6,6

4,3
-0,4

Resultat efter
-1,7

-0,8

-0,2

-0,5

Soliditet i %

finansnetto

19

26

33

36

35

Eget kapital

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Balansomslutning

3,4

2,5

1,9

1,6

1,6

1 793 1 794 1 815 1 827 1 828				
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Översikt Kommunalförbund
samt övriga delägda bolag
Delar av verksamheten bedrivs i olika kommunal-

Vårdförbundet är också huvudman för gruppboenden

förbund där vi samverkar med andra kommuner för

för vuxna inom autism.

att uppnå en mer kostnadseffektiv verksamhet.
2011

2010

2009

Omsättning

77

68

68

ningen är de bolag där kommunen har betydande

Resultat efter
finansnetto

4,1

2,9

6,3

ägarandelar eller stor möjlighet till påverkan på

Soliditet %

56

58

66

verksamheten.

Eget kapital

24,8

20,7

29,8

45

36

45

Karlskrona kommun är också delägare i andra bolag.
De bolag som ingår i den sammanställda redovis-

Mnkr

Balansomslutning

Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Ö Blekinge

Karlskrona Baltic Port AB

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra

Företaget bildades den 1 juli 2010 i och ägs till 49 %

Blekinge startade verksamheten 2000-07-01 och

av Karlskrona kommun och till 51 % av Stena Line

bedrivits efter de intentioner som fullmäktige i

AB. Företaget äger och driver Verkö färjehamn. Ett

Karlskrona och Ronnby gett tillkänna i kommunal-

särskilt ägarsamråd där Karlskrona kommun och

förbundets räddningstjänstplan. Kommunalförbundet

Stena Line har två ledamöter var fattar beslut i frågor

ägs till 61,5 % av Karlskrona kommun och till 38,5 %

som påverkar bolagets verksamhet, större investe-

av Ronneby kommun.

ringar, vinstutdelningar och kapitaltillskott.

Viktiga händelser

Mnkr

Förbundet omsätter 69 mnkr och resultatet för år

Omsättning

2011 är ett positivt resultat på 0,2 mnkr.

Resultat efter
finansnetto

Det positiva resultatet beror bl.a. på att intäkterna
varit större än planerat samt vakanser på personalsidan.

Mnkr

2011

2010

2009

2008

Omsättning

69

64

66

66

Resultat efter
finansnetto

Balansomslutning

194

164

Karlskrona Fryshuset AB

0,2

0

Ändamål

4

5

Bolaget är vilande.

Eget kapital

3

3

2

2

59

57

54

46

av institutionsvård eller erbjuda andra tjänster inom
det psykosociala eller neuropsykiatriska området.

80

96
154

6

förbundets huvuduppgift är att bedriva olika typer
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0,8

157

0,8

med Blekinges kommuner som medlemmar. Vård-

13,4

Eget kapital

6

Vårdförbundet Blekinge är ett kommunalförbund

64

86

0,2

Vårdförbundet Blekinge

2010

53

Soliditet %

Soliditet %
Balansomslutning

2011

Karlskrona Fryshus ägs till 99,98 % av Karlskrona
kommun.

356
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Revisionsberättelse 2011

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder, och som utsedda
lekmannarevisorer även verksamheten i kommunens företag.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll
samt återredovisning till fullmäktige.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning. Revisorerna har i uppdrag att bedöma om kommunens verksamhet sköts på ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att den interna
kontrollen är tillräcklig.
Karlskrona kommun redovisar en fortsatt bristande måluppfyllelse på övergripande nivå och i vissa nämnder.
Alla nämnder har inte heller tillsett att arbetet med god ekonomisk hushållning skett enligt kommunfullmäktiges
definitioner och riktlinjer.
Därtill förekommer det brister i Barn- och ungdomsnämndens interna kontroll avseende verksamhets- och ekonomistyrning vilket bland annat skapat en ineffektiv verkställighet av nämndens beslutade åtgärder. Med bakgrund i årets
budgetavvikelser har budgeten som styrmedel visat sig vara svag även i Utbildningsnämnden och Socialnämnden.
Den interna kontrollen avseende hanteringen av materiella anläggningstillgångar visar brister inom flera områden.
De avkastningskrav som ställs på bolagen, i ägardirektiven, är för generella. De tar inte tillräcklig hänsyn till karaktärsskillnader i respektive bransch.
Vi tillstyrker:
att

fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, nämnder och beredningar ansvarsfrihet.

att

kommunens årsredovisning för 2011 fastställs.

Som underlag för vår bedömning åberopar vi bifogade redogörelse och rapporter.
Karlskrona den 24 april 2012

Bilagor

Mats Nilsson
Ordförande

Sven-Otto Ullnér
Vice ordförande

Lars Ericson

Lars-Erik Johansson

Annacarin Leufstedt

Bo Löfgren

Bernt Runesson

Birger Wernersson

Pål Wetterling

Fotnot; Sven-Otto Ullnér har tjänstgjort som ordförande sedan 7 september 2011.
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
• Revisorernas redogörelse
• De sakkunnigas (Ernst & Young AB)
rapporter i olika granskningsinsatser
• Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna och revisionsberättelser i:
• AB Karlskrona Moderbolag
• AB Karlskronahem
• Kruthusen Företagsfastigheter AB
• Affärsverken Karlskrona AB
• Affärsverken Energi AB
• Sydost Energi AB
• Karlskrona Fryshus AB
• AB Arena Rosenholm
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