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Karlskrona är mitt uppe i flera stora projekt, alltifrån
infrastruktursatsningar till näringslivsutveckling och
ett avstamp för en helt ny stadsdel som andas hållbarhet och ger livskvalité.
Karlskrona kommuns verksamheter byggs av
människor av kött och blod. Som ytterst ansvarig för

Karlskrona kan fortsätta att vara en attraktiv stad att
leva i.
2013 spås bli ett tufft ekonomiskt år för kommunerna, ändå måste vi fortsätta att utveckla Karlskrona
och satsa för framtiden. I budgeten för 2013 så prioriterar vi det viktigaste vi har. Barn och ungdomar.

våra verksamheter känner jag en stark tilltro till våra
medarbetare och en stolthet över vad vi åstadkommit
under året som gått.
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Året i korthet
2012 var ett tufft år för Karlskrona kommun. Skatteintäkterna blev lägre än beräknat och för första
gången på många år minskade befolkningen, till stor
del berodde det på högskolans tapp av utländska
studenter. Ändå visar kommunens bokslut på ett litet
plus och tack vare återbetalningar från bland annat
AFA har också viktiga satsningar för framtiden kunnat
göras.
Bland annat har 10 miljoner satsats på Pottholmsprojektet. Pengarna ska användas till olika saneringsåtgärder innan den nya stadsdelen kan börja byggas.
Drygt 16 miljoner har också avsatts till extra underhåll
inom Tekniska nämndens verksamheter.
Företagsamma Karlskrona
För att förbättra servicen till näringslivet och

FÖRVALTN I N G S B ER Ä TTELSE

las har medborgare, näringsliv och politiker tillsam-

görs inom hållbar utveckling arrangerade kommu-

och det beror bland annat på ett nära samarbete

mans arbetat fram en ny vision - Karlskrona 2030.

nen ”Hållbarhetsforum Blekinge” tillsammans med

mellan kommunen, polisen och flera föreningar som

Målet är ett öppet samhälle där alla kan leva ett rikt

Landstinget, Blekinge Tekniska Högskola och region

hjälpt till med nattvandringar.

liv och där resurserna används på ett hållbart sätt,

Blekinge.

socialt, ekologiskt och ekonomiskt.
Tre nya områden har exploaterats med utbyggnad
av vägar och VA. Vid Västra Gärde planeras för småhus/grupphus, i Vedbylund för flerbostadshus och i
västra Nättraby blir det tomter för nya verksamheter.
”Karlskrona älskar kultur” – 2012 gick starten för
en årligen återkommande kulturvecka. Kulturförvaltningen är spindeln i nätet för en lång rad aktiviteter
som genomförs tillsamman med externa aktörer och
föreningar.
För att ge barn och ungdomar goda förebilder
satsar Karlskrona på att utveckla elitidrotten. Genom

Karlskrona som nav i Östersjön

En medborgardialog om jämställdhet i samhällspla-

Kommunen satsar 15 miljoner kronor under en tre-

neringen har genomförts i Tyska kyrkan. Vid samma

årsperiod för att tillsammans med olika företag och

tillfälle fick både medborgare och politiker kunskap

arrangörer utveckla besöksnäring och evenemang.

om ett normnkritiskt perspektiv.

Förutom Lövmarknaden och Sail Karlskrona har

e-tjänstplattform har installerats för att underlätta ut-

en konsert med Laleh och showen Ljust & Fräscht.

vecklingen av nya e-tjänster. Arbetet med att utveckla

En fördjupning av översiktsplanen för skärgården

kommunens webbplats fortsätter och inriktas allt mer

påbörjades under sommaren då medborgarna bjöds

på självservice, vilket ger besökarna tillgång till kom-

in till en rad möten för att diskutera skärgårdens fram-

munens service dygnet runt. I Sveriges Kommuner

tida utveckling.

och Landstings årliga granskning av kommunernas

Trygga Karlskrona

utveckla besöksnäringen har kommunen samlat alla

Arena skapas förutsättningar för framgång inom olika

Karlskrona kommun har gjort stora förbättringar inom

näringslivsresurser i ett bolag – Utveckling i Karls-

idrotter.

äldreomsorgen och fick därför 23 miljoner i så kallad

I början av året gjordes en ny detaljplan för Verkö
där ABB High Voltage Cables expanderar kraftigt.
Nya byggnader och ytterligare ett kabeltorn krävs för
den utökade verksamhet som planeras.
Under året har 260 nya företag startat i kommunen,
drygt hälften av dem drivs av kvinnor.
Kunskapsintensiva Karlskrona
Nättrabyskolan blev 2012 Sveriges andra Snilleblixt-

Blågröna Karlskrona
I september invigdes det nya kraftvärmeverket i Bubbetorp, det är Karlskrona kommuns största miljösatsning någonsin. Värmeverket som producerar både
värme och el har kostat 750 miljoner att bygga.
Som en del av EU-projektet Baltic-Link Motorways
of the Sea håller Verköbanan på att rustas upp och
arbetet med en intermodal terminal på Verkö pågår.
För att visa upp alla de aktiviteter i Blekinge som

En e-utvecklingsplan har tagits fram och en

kommunen stått bakom två större evenemang 2012,

samarbete med idrottsföreningar och Blekinge Health

krona AB.

Karlskrona som tror på de mångas medverkan

webbplatser fick Karlskrona 82 poäng av 100 möjliga.
Genomsnittet för alla Sveriges kommuner var 74
poäng.

prestationsersättning av regeringen. Förbättringarna

Ambassadörerna som lyfter Karlskrona

innebär bland annat att det skrivs ut mindre medi-

Karlskrona kommun är Blekinges största arbetsgi-

cin som inte är lämplig för äldre, antalet fallolyckor

vare med 5 300 medarbetare. För att uppfattas som

ha minskat och omsorgen anpassas bättre till varje

en attraktiv arbetsgivare måste det vara tydligt vilka

individ.

förväntningar arbetsgivare och medarbetare har

Inom handikappomsorgen har två särskilda boen-

på varandra. Därför har samtliga medarbetare haft

den för vuxna startats i Backaboområdet och ett nytt

möjlighet att vara med och utforma kommunens nya

elevhemsboende har öppnat i Rödeby.

personalpolitiska program.

Det är lugnare än någonsin på Karlskronas gator

skola. Det innebär att skolan arbetar systematiskt
med att väcka barns intresse för teknik, naturvetenskap och uppfinningar på ett kreativt och lustfyllt sätt.
Inom gymnasieskolan har ett intensivt arbete skett
för att förändra och anpassa organisationen efter den
nya GY11-reformen.
Mångfalds- och värdegrundsfrågor har varit viktiga
i arbetet med att skapa en socialt hållbar skola. Fokus har också legat på att öka elevernas kunskaps-

Camilla Brunsberg

resultat.

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunens medverkan i flera internationella projekt ger fler elever möjlighet att arbeta med internationella frågor. Ett exempel är eleverna på Sjöfartsprogrammet som genom ett samarbete med Marinen har
fått segla på HMS Falken utanför Kanarieöarna.
Attraktiva Karlskrona
För att Karlskrona ska fortsätta att växa och utveck-
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Karlskrona kommun som
arbetsgivare

Kommunfullmäktige
Mandatfördelning
2011–2014

28	Socialdemokraterna
18	Moderaterna
8	Sverigedemokraterna
6	Folkpartiet

Befolkning 2012-12-31

24 755 Karlskrona stad

Karlskrona kommun är Blekinges största arbetsgivare

4 069	Lyckeby

och har 5 332 medarbetare. Det är 4 327 kvinnor och

2 531 Jämjö

1 005 män och de flesta jobbar inom omsorg och

3 418	Rödeby

skola.

3 252 Nättraby
5 918 Övriga tätorter

5

Centerpartiet

3

Kristdemokraterna

15 617 Mindre tätorter

Arbetsgivare med fler än 1 000 anställda

4	Miljöpartiet

		 och landsbygd

Karlskrona kommun

3	Vänsterpartiet

4 131 Skärgård

Landstinget Blekinge

63 691	Summa

Försvarsmakten
Arbetsgivare med mellan
350 och 1 000 anställda

600	
  

Kockums AB

400	
  
200	
  

Dynapac Compaction Equipment AB

0	
  

ABB HVDC
Flextronics International Sweden AB
Telenor Sverige AB

-‐600	
  

Karlskrona kommuns befolkning minskade för första

2012

2011

2010

raterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna

Kommunalskatt Karlskrona

21,19

21,19

21,19

gången sedan 1999 och uppgick den 31 december

Landstingsskatt

11,51

10,71

10,71

och Miljöpartiet. Femklövern har tillsammans 36 av

2012 till 63 691 invånare.

Total utdebitering Karlskrona

32,70

31,90

31,90

kommunfullmäktiges 75 mandat.

Medelutdebitering i Blekinge

33,29

32,33

32,34

Utdebitering

Intäkter

Kommunalskatten är sedan år 1996 21,19 % och

mnkr

sedan 2012 är landstingsskatten 11,51 %, vilket gör

Verksamhetens intäkter
Skatteintäkter

2012

2011

2010

808

730

778

2 402

2 339

2 256

420

442

423

att den totala skattesatsen i Karlskrona är 32,70 %.

Statsbidrag

I Sverige är det ungefär två tredjedelar av landets

Fastighetsavgift

107

101

97

kommuner som har högre skatt än Karlskrona.

Finansiella intäkter

198

128

187

3 935

3 740

3 741

Intäkter och kostnader
Karlskrona kommun hade 2012 övriga intäkter på

Kostnader

808 miljoner kronor. Skatteintäkterna var 2 339 mnkr,

mnkr

2012

2011

2010

statsbidraget var 420 miljoner och intäkterna från

Hyror

172

164

165

fastighetsavgiften 107 miljoner.

Personalkostnader

2 210

2 198

2 184

Köp av verksamhet

545

523

540

Avskrivningar

114

108

104

Finansiella kostnader

191

144

106

Övriga kostnader

701

589

592

3 933

3 726

3 691

Den största utgiften är löner, 2 210 miljoner. Andra
stora utgifter är hyror 172 miljoner, köp av verksamhet 545 miljoner och avskrivningar 114 miljoner.

summa
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Karlskrona	
  stad	
  
Rödeby	
  
Nä>raby	
  
Mindre	
  tätorter	
  och	
  landsbygd	
  

Lyckeby	
  
Jämjö	
  
Övriga	
  tätorter	
  
Skärgård	
  

Befolkning i olik a områden

Kommunen hade under året ett inflyttningsnetto på

Område

- 550 personer och ett födelsenetto på + 24 personer.

Karlskrona stad

2012

24 755

2010

11–12

10–12

25 288 25 163

2011

-533

-408

Noterbart är att befolkningen minskar i flertalet

Lyckeby

4 069

4 054

4 097

15

-28

centralorter, och i synnerhet själva Karlskrona stad,

Rödeby

3 418

3 427

3 425

-9

-7

medan den ökar i Jämjö och i Skärgården, och är i

Jämjö

2 531

2 506

2 527

25

4

stort oförändrad i tätorterna utanför staden.

Nättraby

3 252

3 256

3 425

-4

-173

Övriga tätorter

5 918

5 936

5 776

-18

142

15 645 15 902

-28

-285

Mindre tätorter
och landsbygd

Befolkning 2012-12-31
ålder

summa

2012	
  

-‐400	
  

Befolkningen minskade

Utdebitering

2011	
  

-‐200	
  

%

Karlskrona styrs av Femklövern som består av Mode-

6

Ericsson AB
Blekinge Tekniska Högskola

Korta fakta om
Karlskrona kommun
Mandatfördelning

Befolkningsförändring i kommunen 2012-12-31

män

kvinnor

summa

%

riket %

0-20

8 054

7 319

15 373

24,1

24,2

21-64

18 447

16 712

35 159

55,2

56,7

65-w

5 954

7 205

13 159

20,7

19,1

32 455

31 236

63 691

100

100

summa

Skärgård
summa

15 617
4 131
63 691

4 103

3 717

28

414

64 215 64 032

-524

-341

Befolkningsförändringar under 2012
Födda Döda Inflyttade

+696
Totalt

-672

+2 757

Utflyttade Justering SUMMA

-3 307

+2

-524
63 691

K a r l s k ro n a k o m m u n s å r s re d o v i s n i n g 2 0 1 2 |

7

FÖRVALTN I N G S B ER Ä TTELSE

Den samlade verksamheten

Den samlade verksamheten

Karlskrona kommuns organisation 2012
Kommunfullmäktige

AB Karlskrona
Moderbolag

AB Karlskronahem
Affärsverken Karlskrona AB
Kruthusen
Företagsfastigheter AB

Kommunstyrelsen
Allmänna utskottet
Personaldelegationen

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Utveckling i Karlskrona AB
Barn- och
ungdomsnämnden

Kommunrevisionen

Serviceförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Barn- och
ungdomsförvaltningen

FÖRVALTN I N G S B ER Ä TTELSE

Sammanställd redovisning 2012
Den sammanställda redovisningen inkluderar all verk-

Balansräkningens omslutning är 6 805 mnkr varav

samhet som bedrivs i förvaltningsform och i annan

ca 66 % avser bolagen.

juridisk form. Syftet är att ge en sammanfattande bild

Kommunkoncernens eget kapital 1066 mnkr, i

av kommunens ekonomiska ställning och åtagande.

förhållande till balansomslutningen uppgår till 16%
(17 %).

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

Koncernens nettolåneskuld uppgick vid årsskiftet

äldrenämnden, handikappnämnden, socialnämnden,

till 4 521 mnkr (4 033 mnkr). Av denna svarade Karls-

kulturnämnden, idrott- och fritidsnämnden, tekniska

krona Kommun för 21 % och moderbolagskoncernen

nämnden, valnämnden, överförmyndarnämnden,

för ca 79 %.

miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.
Moderbolagskoncernen består av AB Karlskrona

Koncernredovisning

Moderbolag (ägs till 100 % av Karlskrona kommun)

Koncernredovisningen har upprättats enligt för-

och dess helägda bolag

värvsmetoden med proportionell konsolidering. Med
förvärvsmetoden menas att vid anskaffningstillfället

Ekonomiskt resultat

förvärvat eget kapital (aktie- och andelskapital) har

Kommunkoncernen dvs de av kommunen ägda

eliminerats mot aktier etc i kommunen. I koncernens

företagen tillsammans med kommunen redovisar ett

eget kapital ingår härigenom förutom kommunens

positivt resultat om 27 mnkr (39 mnkr) efter skatt..

eget kapital endast den del av de ingående enheternas eget kapital som tillkommit efter förvärven. Den

Utbildningnämnden

Äldrenämnden

Utbildningsförvaltningen

Äldreförvaltningen

proportionella konsolideringen betyder att företag

Moderbolagskoncernen

som inte är helägda tas endast ägd andel av räken-

AB Karlskrona Moderbolag

skapsposterna in i koncernredovisningen. Obeskat-

med följande helägda bolag

tade reserver som redovisas i de enskilda företagen

AB Karlskronahem

delas i koncernbalansräkningen upp på latent skat-

Affärsverken Karlskrona AB

Handikappnämnden

Handikappförvaltningen

teskuld och eget kapital.

		 – Affärsverken Energi AB

Den sammanställda redovisningen skall avspegla

		 – Sydostenergi AB

externa poster och därför elimineras interna poster.

Kruthusen Företagsfastigheter AB

Socialnämnden

Socialförvaltningen

För de aktiebolag och stiftelser, som ingår i koncer-

Utveckling i Karlskrona AB

nen, gäller bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Direktägt av kommunen

Karlskrona Fryshus AB

Idrotts- och
fritidsnämnden

Kulturnämnden

Idrotts- och
fritidsförvaltningen

99,98 %

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Ö Blekinge

61,5 %

I kommunen gäller det redovisningsreglemente, som
antagits av kommunfullmäktige, kommunal redovisningslag samt rekommendationer utfärdade av Rådet

Karlskrona Baltic Port AB

49 %

för kommunal redovisning, om inte annat anges.

Vårdförbundet Blekinge

40 %

Därför kan det skilja i redovisningsprinciperna mellan
de ingående enheterna.

Kulturförvaltningen
De konsoliderade företagen påverkar såväl kom-

Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningen

munens nettokostnader som koncernens resultat.
Kommunen står för den dominerande delen av
verksamheten i koncernen. Av totala nettokostnader

Miljö- och
byggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

svarade kommunen för ca 80 % och koncernen AB
Karlskrona Moderbolag för ca 18 %. Övriga företag
svarade således för ca 2 % av nettokostnaden.

8
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Den samlade verksamheten

Den samlade verksamheten

Resultaträkning

Balansräkning

Den samlade verksamheten (mnkr)						

Den samlade verksamheten (mnkr)

			Not
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens kostnader			
Avskrivningar 			

1
2
3

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter och generella statsbidrag				

2012		

2011

TILLGÅNGAR			

Not

1 806		
-4 355		
-251		

1 808
-4 283
-230

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram			

1

-2 800

-2 705

Summa immateriella anläggningstillgångar

2 930		

2 881

Resultat efter skatteintäkter
och generella statsbidrag

130

176

Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader				

51		
-169		

11
-142

Resultat efter skatteintäkter
och finansnetto				

12		

45

Skatt 			

4

15		

-6

Förändring av eget kapital (årets resultat)				

27		

39

Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter			
Inventarier			
Värdepapper, andel, bostadsrätt			
Långfristiga fordringar			

2
3
4
5

till resultaträkningen (mnkr)

2012		

2011

Återbetalning av AFA sjukförsäkring				
60		
					

0

NOT 1 Jämförelsestörande post
NOT 2 Bidrag till statlig infrastruktur					

Avser bidrag till påfart Rosenholm				
0,2		
					

2

NOT 3 Avskrivningar

Avskrivningar är gjorda enligt de principer som gäller för kommunen		
respektive dotterföretagen.		

NOT 4 Skatter

3

8

3

Summa materiella anläggningstillgångar

5 861

5 522

Summa anläggningstillgångar

5 869

5 525

Bidrag till statlig infrastruktur

6

2		

3

Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringar			
Kortfristiga fordringar			
Likvida medel			

7
8
9

163		
500		
264		

129
507
67

927

703

15		

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
10					
Eget kapital, ingående värde				
1 034		
1 016
Årets resultat				
27		
39

5

1 061

1 055

Avsättningar
AAvsättningar pensioner			
11
Avsättningar för uppskjutna skatter				
Avättningar för löneskatt mm				

123		
117		
33		

124
135
22

Summa avsättningar

273

281

Skulder
LLångfristiga skulder 			
Kortfristiga skulder 			

12
13

Summa skulder

4 521		
943		

4 033
862

5 464

4 895

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL				

6 798		

6 231

SOLIDITET, %				

16,9		

17,9

1 575		

1 615

BORGENSFÖRBINDELSER OCH STÄLLDA PANTER		
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8		

4 657
831
13
21

Summa eget kapital

Upplösta bidrag till statlig infrastruktur					

10

2011-12-31

SUMMA TILLGÅNGAR				
6 798		
6 231
		
								
		

Noter

Uppskjuten skatt obeskattade reserver				

2012-12-31		

4 367		
1 456		
18		
20		

Summa omsättningstillgångar
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Den samlade verksamheten

		

Noter

till balansräkningen (mnkr)

		

2012		 2011

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

-939
21
-92
-1 010

-863
4
-81
-939

Utgående bokfört värde

1 456

830

1 456

831

Summa maskiner och inventarier

NOT 1 Immateriella tillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljning/utrangering

10
10
7		
-6

Utgående anskaffningsvärde

12

10

Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangering
Årets avskrivningar**

-7
5
-2

-6

* Barn- och ungdomsnämnden har justerat de bokförda värdena
för såväl anskaffningsvärde som ackumulerade avskrivningar.
Nettosumman är dock densamma.
** Inom Moderbolagskoncernen har plockats fram avskrivningar
utöver plan. Därför avviker beloppet för årets avskrivningar från
resultaträkningen.

-1

NOT 4 Värdepapper, andelar och bostadsrätter

Utgående ack avskrivningar

-4

-7

Pågående nyanläggningar			
Dataprogram
0
0
Summa immateriella tillgångar
8
		

3

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

124
3 785
889
4 798

112
3 604
941
4 657

297
-28
-4
0
265

328
-31
1
-2
297

4 606
75
519
-5

4 427
21
159
-1

5 195

4 606

-1 181
0
0
-155
-1 336

-1 061
0
0
-120
-1 181

2

2

-8
0
0
-8

-8
0
0
-8

941
483
0
-1 174

586
460
0
-105

250

941

5
8

Summa värdepapper m.m.
18
		

13

NOT 5 Långfristiga fordringar
Affärsverken
Karlskrona kommun
Räddningstjänsten
Baltic Port

2
8
10
0

2
8
9
2

Summa långfristiga fordringar
21
		
NOT 6 Bidrag till statlig infrastruktur		

26

Påfart Rosenholm
3
Upplöst belopp
0,4
period för upplösning av bidraget
15 år
		

3
0,2
15 år

NOT 7 Förråd och exploateringar
Karlskrona Kommun förråd
Karlskrona Kommun exploateringar
Affärsverkens förråd
AB Karlskronahems förråd

2
127
33
1

2
96
30
1

Summa förråd och exploateringar
163
		

129

Kundfordringar
Interimsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

139
295
66

140
283
84

Summa kortfristiga fordringar
500
		

507

NOT 8 Kortfristiga fordringar

264

67

Summa likvida medel
264
		

67

Summa eget kapital

4 360

NOT 11 Avsättning pensioner

4 657

Bokfört ingående saldo
Årets ökning av nyintjänade pensioner

1
-1
0

1
0
1

1 769
718
-22
0

1 593
181
-3
-2

2 465

1 769

1 034
27

1 0161)
39

1 055

1 022

1) 5 mnkr avser vårdförbundet tiden innan 2002 då vårdförbundet
inte
var med i sammanställd redovisning
2) Differens på ingående balans beror på förändringar inom moder
bolagskoncernen.		

4 102

116
8

Summa pensionsskuld
123
		

124

NOT 12 Långfristig skulder

4 521

4 033

Summa långfristiga skulder
4 521
		

4 033

NOT 13 Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Interimsskulder

Den samlade verksamheten (mnkr)
2012

2011

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

1 806
-4 355
-241
-23

1 808
-4 283
-133
14

Summa verksamhetens nettokostnader

-2 813

-2 594

2 930
51
-169

2 881
11
-142

-1

156

-34
7
81

4
-2
-78

Summa rörelsekapitalförändring

54

-76

Betalningsflöde från de löpande verksamheten

53

80

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Skatteintäkter och intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Betalningsflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet
Betalningsflöde från förändringar i rörelsekapital
Förråd och exploateringar, ökning (-)/minskning (+)
Kortfristiga fordringar, ökning (-)/minskning (+)
Kortfristiga skulder, ökning (+)/minskning (-)

INVESTERINGSVERKSAMHET

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

-373
28

-605
4

Betalningsflöde från investeringsverksamheten

-345

-601

FINANSIERINGSVERKSAMHET

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

1

5

488

562

Betalningsflöde från finansieringsverksamhet

489

567

0

3

Årets kassaflöde
197
		
Likvida medel vid årets början
67
Likvida medel vid årets slut
264

49

Förändring likvida medel

49

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
124
-1

Långfristiga lån

Betalningsflödesrapport

		

NOT 10 Summa eget kapital
Ingående balans eget kapital
Årets resultat

FÖRVALTN I N G S B ER Ä TTELSE

		

NOT 9 Likvida medel

4 367

Restvärde redovisas för kommunen t.o.m. 1997-12-31. I ackumulerade
anskaffningar och avskrivningar ingår kommunen fr.o.m. 1998-01-01.

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde *
Årets anskaffningar
Försäljningar
Omklassificering
Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

11
7

Postgiro/koncernkonto

NOT 3 Maskiner och inventarier

Ingående restvärde
Årets avskrivningar
Utgående restvärde

Aktier och andelar
Bostadsrätter

Den samlade verksamheten

2012		 2011

255
688

216
646

Summa kortfristiga skulder
943
		

862

197

18
67

NOT 14 Borgensförbindelser och ställda panter
Karlskrona kommun
AB Karlskrona Moderbolag

12

| K a r l s k ro n a k o mmuns årsredovisning 2012

1 552
1 592*
23
23
1 575
1 615
* Borgen har lämnats för skulder som kommunala bolag har (165).
Dessa finns enbart under långa skulder (not 12) Därav till kommunala
bolag 165 (165).		
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Bokslut för Kommunen

Bokslut för Kommunen

Ekonomisk översikt

upphävdes. Med hänsyn tagen till detta, samt med
beaktande av tidigare fattade beslut för att minska
kostnaderna fästställdes det budgeterade årsresultatet till 37,6 mnkr.

Inledning

Prognoserna beträffande skatteintäkter och statsbi-

Årets resultat, Mnkr

Syftet med denna beskrivning är att ge läsaren en

60

samlad bild av kommunens ekonomiska resultat för

50

2012.

drag var i augusti förhållandevis oförändrade jämfört
50,1

med prognosen i april, men nämndernas befarade

40
30

Ett sätt att beskriva kommunens förmåga rent

20

ekonomiskt är genom en så kallad RK-analys (Risk

10

avvikelse mot budget hade minskat till ca 42 mnkr.

30,2

11,9

10,5

4,8

Totalt sett redovisades en prognos som pekade mot

14

8,9

2,5

0

och Kontroll). Denna ger en beskrivning av hur det

-10

finansiella läget i kommunen ser ut, och fokuserar uti-

-20

bidragande faktorn var återbetalningen av sjukförsäk-

2004

ringsavgifter för 2007 och 2008 om totalt ca 60 mnkr.

-10,3

-14,1
2003

från fyra viktiga finansiella synvinklar: Det finansiella

ett positivt resultat om 63,4 mnkr, där den främst

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Med anledning av det prognostiserade positiva
resultatet fastställde kommunfullmäktige ett antal

resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden
samt kontrollen över den finansiella utvecklingen.

Redan i årets inledning kom skatteprognoser som pe-

engångsbeslut. För sanering av Pottholmen gjordes

Analysen ger dock inte besked om de verksamhets-

kade på lägre skatteintäkter och statsbidrag jämfört

en avsättning om 10 mnkr och för att delvis återställa

mässiga förutsättningarna. För en sådan utvärdering

med vad budgeten förutsatte för 2012.

konsekvenser av ett eftersläpande underhåll på fast-

Delårsrapporten per den 30 april 2012 pekade på

görs andra jämförelser.

igheter och vägar anvisades 16,5 mnkr till Tekniska

fortsatt negativa prognoser för skatteintäkter och

nämnden. Därtill beslutade kommunfullmäktige att

Resultat och kapacitet

statsbidrag, även om den befarade negativa avvikel-

avstå ett tidigare planerat, och budgeterat, ianspråk-

sen mot budget var mindre än tidigare, totalt ca -10

tagande av obeskattade reserver från Blekingetrafi-

Skatte- och nettokostnadsutvecklingen

mnkr. Kommunens totala resultatprognos pekade på

ken under 2012 med drygt 6 mnkr.
Under hösten 2012, har vissa av nämnderna kraf-

en negativ avvikelse om -12 mnkr mot budgeterat

Skatteintäkterna ökade under 2012 jämfört med
tidigare år, men ökningen blev lägre än vad som budgeterats. Vad som är bekymmersamt för kommunen
är när intäktsutvecklingen är lägre än den generella

resultat. Den totala prognostiserade avvikelsen mot

tigt försämrat det prognostiserade utfallet för helåret

budget för nämnderna var vid detta tillfälle ca -51

till att slutligen bli en faktiskt negativ avvikelse mot

mnkr.

budget om 104 mnkr. När effekterna av de engångsbeslut som kommunfullmäktige beslutade om exklu-

Den sammantagna bilden över den ekonomiska

kostnadsutvecklingen. För 2012 har intäkterna ökat

deras uppgår försämringen till ca 81 mnkr.

utvecklingen ledde till att kommunfullmäktige fast-

betydligt mindre jämfört med kostnaderna vilket

ställde ett antal åtgärder i syfte att sänka kommunens

ställer stora krav på anpassning av verksamhetens

stimulansbidrag (prestationsersättning), som följd av

kostnader med ca 50 mnkr.

kostnader, men också på att de prognoser som

de insatser som gjorts inom äldreomsorgen, avse-

verksamheten lämnar under året är väl underbyggda

förändring sk atter och statsbidrag, %

för att ge så säkra styrsignaler och beslutsunderlag

Budgeterat

ende såväl läkemedel som kvalitet. Då det endast var
två landsting och kommunerna i dessa som kom att

Utfall

8

få ta del av dessa under blev utfallet för Karlskrona

3,8

5,9

1,8

5,1

Årets resultat 2,5 mnkr
Resultatet uppgår till 2,5 mnkr vilket motsvarar ca
0,08 % av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet
föregående år uppgick till 14 mnkr. Resultatet för
2012 innebär en negativ avvikelse med ca 35 mnkr
mot det budgeterade resultatet.

14
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86

70
5,

5,
08

5,
59
83

3,
80
22

2,
39

0
5,
6

5,

1,
67

1,7

2

2,

5,4

52

3,9

munal Redovisnings uttalanden har stimulansbidraget

4,

4,3

kommuns del 23 mnkr. I enlighet med Rådet för Kom-

3,
56

1,6

4,

2,9

4

27

2008

4,

2009

42
4,
78

2010

1,
78

Skatte- och
statsbidragsutveckling

2011

2,
06

Nettokostnadsutveckling

2012

4,

Bokslut (%)

6

4,
76

Intäkter och kostnadsut veckling

5,
83

6,

62

som möjligt.

I december stod det klart att kommunen erhåller ett

intäktsförts den period det erhållits för att därmed
matcha kostnaderna som uppstått för att intäkterna
skulle erhållas. Detta är en starkt bidragande anled-

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fram till kommunens andra delårsbokslut i augusti

ning till att kommunen klarar ett positivit resultat.
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Driftskostnadsandel
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning
är att balansen mellan löpande intäkter och kostnader
är god. Ett mått som visar på denna del är kommunens driftskostnader. För att kommunen långsiktigt ska
klara de åtagande som finns beträffande den befintliga
verksamheten, pensionsåtagande, stadsutveckling
samt investeringsbehov bör verksamhetens andel av
skatteintäkter och statsbidrag inte överstiga 95%.
Driftskostnadsut veckling (%)
andel av skatteeintäkter och generella statsbidrag
Verksamhetens andel
Avskrivningarnas andel

2012

2011

2010

2009

2008

96,3

95,2

97,4

98,6

96,5

3,9

3,8

3,7

4,1

4,1

Finansnettots andel

-0,3

0,6

-2,9

-2,2

-0,9

Total driftskostnadsandel

99,9

99,5

98,2

100,4

99,7

En starkt bidragande orsak till årets utfall beträffande
driftskostnadsandelen är de kraftigt avvikande utfallen i nämndernas verksamhet jämfört med budgeterat. Under hösten har kommunens kostnader inom
individ och familjeomsorg ökat kraftigt. Därutöver har
även kostnaderna inom både handikappnämndens
och äldrenämndens områden ökat. En stor risk för
kommunen är, om inte åtgärder för att påverka utvecklingen vidtas, att dessa kostnader får genomslag
för år 2013 och framåt.
När de tidigare eftersläpningarna i investeringarna är i fas och adderas med de önskemål/behov
av framtida investeringar finns en förestående risk
att kommunens skatteintäkter och statsbidrag inte
klarar att låta investeringarna ta en än större andel i
anspråk. Skulle avskrivningarnas andel öka ställer det
än högre krav på att verksamhetens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag måste minska.
Når kommunen en total driftskostnadsandel understigande 100 % nås en positiv balans mellan kostnader och intäkter. Generellt brukar en total driftskostnadsandel på 97-98 % anses som en indikator på
god ekonomisk hushållning då de flesta kommuner
klarar att finansiera sina åtaganden och investeringsbehov långsiktigt.

hade kommunfullmäktige fastställt en förändrad årsbudget, som bland annat inkluderade återbetalning
av avtalade sjukförsäkringsavgifter, samtidigt som
planerad utdelning från Karlskrona Moderbolag AB
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Bokslut för Kommunen

Årets investeringar

SOliditet

Karlskrona kommuns investeringsvolym, netto, uppgick till 267 mnkr för år 2012. Detta är en hög volym
jämfört med tidigare år, vilket beror på två saker.
tidigare hade att arbetas ifatt, dels är slutfasen av Vaprojekt Johannishusåsen påbörjad.
En normal nettoinvesteringsvolym uppgår som högst
Årets investeringar
Nettoinvesteringar (mnkr)

267

Investeringsvolym/verksamhetens nettokostnad (%)
9,1
Nettoinvesteringar/
avskrivningar (mnkr)

236,3

2011
186

2010
173

2009

2008

149

2012

2011

2010

2009

2008

17,2

19,1

20,2

21,5

23,3

Tillgångsförändring (%)

11,7

6,8

11,7

7,0

129

Resultat som andel av
skatteintäkter och
generella statsbidrag (%)

2,5

0,1

14,0

0,5

50,1

-10,3

1,8

-0,4

soliditet är den ökade upplåning som gjorts såväl i
6,5

6,2

5,5

5,0

kommunen, men även i den samlade verksamheten.

172,1

166,8

140,2

123,6

Ett annat sätt att illustrera kommunens soliditet är
att inkludera samtliga pensionsåtaganden som idag
inte ingår i balansräkningen, men där kommunen

Självfinansieringsgrad investeringar (%)
Självfinansieringsgrad

2012

2011

2010

2009

2008

43,3

65,6

88,9

64,4

87,8

2011

2010

2009

2008

83

81

80

78

77

procent (37 mnkr) av kostnadsomsättningen totalt för

9,2

varav avsättningsgrad

2,2

2,2

2,3

2,6

1,8

kommunen får anses som en god prognossäkerhet.

8,9

Varav kortfristig
skuldsättningsgrad

11,6

11,1

13,7

15,9

13,4

varav långfristig
skuldsättningsgrad

69,0

67,5

63,9

60,0

61,5

varav kommunens
nettolåneskuld

10,6

10,8

9,6

9,6

11,2

0,3

är att hänföra till intjänade pensioner före 1998. Om

kommunens finansiella kontroll. Denna mäts genom
budgetavvikelsen, som bör ligga så nära noll som
möjligt. För 2012 har prognossäkerheten varit högst
varierande, och det har påverkats dels av försämrade

		

skatteunderlagsprognoser, dels av att budgetföljsam-

långfristig låneskuld

heten i nämnderna inte varit tillfredsställande.

800
686

654
600

Ett annat mått är budgetföljsamheten som påverkar

590

549

629
523

534

515

Pensionsåtaganden

525
470

I enlighet med gällande kommunal redovisningslag

400

följer kommunen den så kallade blandmodellen, vilket
200

bland annat innebär att åtagande från tidigare pensionssystem inte ingår i balansräkningen. De årlingar

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

som hänförs till ansvarsförbindelsen ingår i kommu-

detta åtagande räknas med blir soliditetsmåttet nega-

Den genomsnittliga räntan på kommunens låneskuld

nens resultat.

till motsvarande avskrivningskostnaden om 113 mnkr

tivt. Ett sådant negativt soliditetsmått återspeglar det

den 31 dec var 2,62 % (3,26 % 2011). Den genom-

Det är relevant att påvisa vad kommunens verkliga

plus årets resultat för att vara självfinansierad. Själv-

förhållandet att kommunen inte gjort några avsätt-

snittliga räntebindningstiden uppgår till 3,33 år (2,38

Pensionsåtagande  (mnkr)

finansiering av investeringar är viktiga i den aspekten

ningar för framtida pensionsutbetalningar. Under

år 2011). Låneportföljen anpassas kontinuerligt under

att kommunen då inte behöver låna för att klara av

2011 låg ett genomsnittligt soliditetsmått för landets

året till att följa kommunens finanspolicy.

finansieringen av investeringsvolymen. I och med att

kommuner om s.k. fullfondering tillämpades på ca

Avgiftsdel, placeras av
de anställda

investeringsvolymen överstiger självfinansieringen

5-7 procent.

Kommunalskatt

Långfristig
pensionsavsättning

finansieras den utökade investeringen via lånefinan-

Tillgångsförändringen, visar balansomslutningens

siering vilket innebär att den långsiktiga handlingsbe-

ökning genom åren.

redskapen begränsas.

Kortfristig betalningsförmåga

Risk och Kontroll
Soliditet
Soliditeten speglar kommunens långsiktiga finansiella

Likviditeten uppgick till 240 mnkr exklusive 400 mnkr
i checkräkningskredit vid årets slut.

Skuldsättningsgrad

handlingsutrymme. Soliditeten anger hur stor del

Av kommunens tillgångar har ca 83% finansierats

av kommunens tillgångar som har finansierats med

med främmande kapital, vilket motsvarar kommunens

skatteintäkter. Ju högre värde, desto starkare finan-

skuldsättningsgrad som i sig också är ett alternativt

siell handlingsberedskap ges långsiktigt. Karlskrona

mått på soliditeten. Av det främmande kapitalet upp-

kommun arbetar sedan mitten av 1990-talet med en

går ca 69% till räntebärande skulder.

Den totala kommunalskatten i Karlskrona uppgick
2012 till 32,70. Detta som en följd av att Landstinget
Blekinge höjde skatten från och med 2012 med 80
öre. Karlskrona kommuns skattesats, 21,19, har varit
oförändrad sedan 1996. Från och med 2013 har den
justerats till 21,51 då kommunen övertagit ansvaret

2012

2011

2010

2009

2008

73

70

68

63

61

106

104

100

103

64

Ansvarsförbindelse
tidigare pensionssystem

1 246

1 258

1 125

1 161

1 173

Pensionsåtagande

1 425

1 432

1 292

1 327

1 298

346

347

313

322

315

Pensionsåtagande
och löneskatt
1 771 1 779 1 606
			

1 649

1 613

Särskild löneskatt

för hemsjukvården från Landstinget Blekinge och

pensionsåtagande uppgår till för att kunna bilda sig

därmed gjort motsvarande skatteväxling. För den

en uppfattning om vad den långsiktiga finansiella

enskilde kommuninvånaren är dock skattenivån

handlingsberedskapen borde vara. Kunskap om

oförändrad eftersom landstinget genomförde motsva-

denna utveckling leder till kontroll över en del av den

rande sänkning.

finansiella handlingsberedskapen. För närvarande lig-

För år 2012 är den totala medelskattesatsen i riket

ger kostnaderna för kommunens pensioner med i de

32,27. För Blekinge är motsvarande siffra 33,29 samt

gällande planerna enligt de förutsättningar som gäller

för gruppen större städer uppgår den till 31,97.

idag för beräkningen av framtida pensionskostnader.

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet.

savsättning mellan 2008 och 2009 beror på beslut

i sig att kommunen får en lägre soliditet jämfört med

En förutsättning för att kunna vidmakthålla en god

om omställningspaket i kommunen. Skillnaden mellan

kommuner som inte arbetar med en sådan.. Den

ekonomisk hushållning i kommunen är att kommu-

2010 och 2011 avseende framförallt ansvarsförbin-

negativa trenden (riktningen) som finns beträffande

nens olika nämnder har en god budgetföljsamhet

delsen beror framförallt på den förändrade diskonte-

kommunens soliditet blir dock inte påverkad av för-

samtidigt som det också finns en god prognossä-

ringsräntan.

hållandet med en koncernbank eller ej.

kerhet. Finns det förhållandet har kommunen goda

s.k. koncernbank i syfte att optimera finansiella för-

16

ändå har en skuld till de anställda och där skulden

ningar under året. En prognosavvikelse under en

2012
Total skuldsättningsgrad

Soliditet enligt
fullfonderingsmodell (%)
-6,5
-7,6
-5,3
-7,9
-8,6
(hantering kommunens pensionsåtagande)				

Den främsta orsaken till en över åren försämrad

FÖRVALTN I N G S B ER Ä TTELSE

möjligheter att kunna anpassa sig till nya förutsätt-

Skuldsättningsgrad (%)

Soliditet (%)
Förändring av
eget kapital (mnkr)

Dels börjar de stora eftersläpningar som kommunen

2012

Bokslut för Kommunen

Kommunens nettolåneskuld, d.v.s. när lån som

utsättningar för såväl kommunen som för de helägda

kommunen tagit upp och sedan ställt vidare till bola-

bolagen. Förhållandet med en koncernbank innebär

gen är exkluderat, uppgår till ca 11%.

| K a r l s k ro n a k o mmuns årsredovisning 2012

Den stora förändringen av kommunens pension
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Bokslut för Kommunen

Avstämning balanskrav

Får kommunen sätta av den del av resultatet som
överstiger två% av summan av skatteintäkter och

Kommunens redovisade resultat 2012 om 2,5 mnkr

generella statsbidrag, om kommunen har ett nega-

ska inte justeras för några transaktioner, varför det

tivet eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för

balanskravsjusterade resultatet stämmer överrens

pensionsförpliktelser.

med det redovisade resultatet. Det är dock viktigt att

Årets resultat kan därmed läggas till de ansamlade
resultaten och användas i en framtida avräkning.
Det ansamlade resultat uppgår efter 2012 års resultat till 161 mnkr.

180
160

30
20

endast uppgår till 2,5 mnkr.

Verksamhetens nettokostnader

-2 935

-2 903

-2 851

-2 807

-2 692

-2 592

-2 922

God ekonomisk hushållning

Skatteintäkter/generella statsbidrag

2 930

2 951

2 882

2 776

2 622

2 576

2 949

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushåll-

Resultat efter skatteintäkter

-5

48

31

-31

-69

-15

27

198
-187
-4

3
-10
-4

128
-133
-11

187
-104
-2

174
-111
-4

139
-113
-2

0
-15
-4

Resultat efter skatteintäkter
och finansnetto

2

37

14

50

-10

9

9

Extraordinära intäkter 		
Extraordinära kostnader 		

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

20

-20

0
2009

2010

2011

Förändring av eget kapital (årets resultat)		

2

37

14

50

-10

9

9

Resultat efter skatteintäkter och
finansnetto i % av skatteintäkterna		

0,1

0,2

0,5

1,8

-0,4

0,3

0,3

munens resultat är att den löpande verksamheten ska
resultatmål, även om det är med knapp marginal.

40

-10

2008

Bokslut Budget
2008
2013

hänsyn tas till ansvarsförbindelsen, och årets resultat

finansieras med årets intäkter. För 2012 nås detta

60

2007

Bokslut Bokslut Bokslut
2011
2010
2009

771
-3 258
0
-105

120

80

0

2006

Budget
2012

778
753
-3 482 -3 338
0		
-104
-106

140

100

10

2005

Bokslut
2012

730
-3 473
0
-108

och kostnader. Fullmäktiges målsättning för kom-

Ack.

40

2004

Karlskrona kommun (mnkr) 		
	Not

4

-2 808
-114

ning är att det råder balans mellan löpande intäkter

resultat balanskravsjusterat

2003

Resultaträkning
808		
-3 630
-2 789
0		
-113
-114

2012 då kommunen har ett negativt eget kapital när

ende äldreomsorgen till fullo ingår i resultatet.
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Verksamhetens intäkter
1
Verksamhetens kostnader
2
Jämförelsestörande poster 		
Avskrivningar
3

För Karlskrona kommuns del blir detta inte aktuellt

vara medveten om att det stimulansbidraget avse-

Årligt res.

B O K SLUT FÖR K OMMUNEN

2012

Årets resultat
2012

2011

2010

2009

2008

Årets resultat (mnkr)

2,5

14,0

50,1

-10,3

8,9

Årets resultat/
skatteintäkter och
statsbidrag (%)

0,1

0,5

1,8

-0,4

0,3

Finansiella intäkter
5
Finansiella kostnader
6
Ränta på pensionsskuld		

Förändrade redovisningsprinciper
Under året har inga förändringar gjorts beträffande
redovisningsprinciperna..

Noter

till resultaträkningen (mnkr)

		

balanskravsutredning
2012

2011

2010

2009

2008

NOT 1 Verksamhetens intäkter

2,5

14,0

50,1

-10,3

8,9

Återbetalning från AFA sjukförsäkring

0

-1,5

-35,2

0

-4

Årets balanskravsresultat 161

159

147

132

142

Årets resultat (mnkr)
Justering av balanskravsresultatet (%)

Kommunal resultatutjämningsreserv.

59

0

0
0

0
2

NOT 2 Bidrag till statlig infrastruktur
Upplösta bidrag till statlig infrastruktur
Avser bidrag till påfart Rosenholm
Avser bidrag till Emmabodabanan

NOT 3 Avskrivningar		

kunna nyttja intäkter i goda tider och använda dessa

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 2012 och ianspråktagits under året har börjat
skrivas av månaden efter ianspråktagandet. Avskrivningstiderna följer
redovisningsreglementet och SKLs rekommendation.

vid sämre tider. Dvs medel från en resultatutjämnings-

NOT 4 Skatteintäkter och generella statsbidrag

reserv får användas för att utjämna intäkter över en

Skatteintäkter
Allmän kommunalskatt
Prognos avräkningslikvid
skatteintäkter 2011
Slutavräkning 2011
Prognos 2012
Prognos avräkningslikvid
skatteintäkter 2012
Kommunal fastighetsavgift
Summa skatteintäkter

I enlighet med lag om kommunala resultatutjämningsreserver får en kommun reservera medel för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Detta för

konjunkturcykel. Detta givet två olika förutsättningar.
Antingen får en kommun sätta av den del av årets
resultat som överstiger en % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag eller,

18

2012		 2011
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2 373

2 284

-47
47
29

-29
38
46

0
107
2 510

0
101
2 440

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

2012		 2011
476
32
-82
-6
420

445
66
-56
-13
442

2 930

2 882

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

NOT 5 Finansiella intäkter

Ränteintäkter externa banker
38
Utdelningar kommunala bolag
3
Borgens- och utlåningsavgifter
kommunala bolag
17
Ränteintäkter kommunala bolag
127
Realisationsvinst
3
Övriga finansiella intäkter
10
Summa finansiella intäkter
198
		

NOT 6 Finansiella kostnader

Räntekostnader externa långivare
Räntekostnader kommunala bolag
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

157
25
5
187

7
0
12
104
2
3
128
126
6
1
133

K a r l s k ro n a k o m m u n s å r s re d o v i s n i n g 2 0 1 2 |
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Not

2012-12-31

2011-12-31

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Fastigheter
1
1 606
1 480
Pågående nyanläggning		
144
129
Maskiner och inventarier				
Inventarier
2
111
104
Finansiella anläggningstillgångar				
Värdepapper
3
382
376
Långfristiga fordringar
4
0
1
Långfristiga fordringar hos koncernföretag
4
3 546
3 269
Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd, lager och exploateringsfastigh
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag
Likvida medel

5
6
7
7
8

5 789

5 359

3

3

129
301
64
241

98
306
68
11

735

483

Summa tillgångar		
6 527
			

5 845

Summa omsättningstillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Eget kapital, ingående värde
9
Årets resultat		

1 119
2

1 105
14

Summa eget kapital

1 121

1 119

Avsättningar
10		
Avsättningar för pensioner
		
106
Avsättning för särskild löneskatt		
26
Övriga avsättningar		
10

104
25
0

Summa avsättningar

129

142

Långfristiga skulder
11		
Lån i banker och kreditinstitut		
4 356
Långfristiga skulder till koncernföretag		
148

3 884
62

Summa långfristiga skulder

3 946

4 504

Kortfristiga skulder
12		
Kortfristiga skulder till koncernföretag		
63
Övriga kortfristig skulder		
697
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder		
Borgensförbindelser och ställda panter
13
Ansvarsförbindelser pensioner		
Löneskatt ansvarsförbindelser pensioner		
Soliditet, %		

20
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46
605

760

651

6 527
168
1 246
302
17,2

5 845
194
1 258
305
19,1

		

2012		 2011

NOT 1 Fastigheter
Anskaffningar gjorda from 98-01-01 särredovisas med anskaffningsvärde och ack. avskrivningar. Anskaffningar samt avskrivningar tom
1998 redovisas med restvärde..
IIB restvärde
289
Försäljningar 		
Årets avskrivningar
-28
Återförd avskrivning pga försäljning
0
Årets nedskrivningar
-4
UB restvärde
258

321
-2
-31
1
0
289

IB ackumulerat anskaffningsvärde
1 633
Årets anskaffningar
226
Omklassificeringar		
Försäljningar
-5
UB ackumulerat anskaffningsvärde
1 853

1 492
62
79
-16
1 632

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

-442
-63
0
-504

-388
-54
0
-442

0
0
0
0

0
0
0
0

129
140
-124
144

114
98
-83
129

UB bokfört värde

1 493

1 320

Summa fastigheter

1 751

1 609

IB ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Återförd avskrivning p.g.a. försäljning
UB ackumulerade nedskrivningar
IB pågående ny- till och ombyggnad
Årets anskaffningar
Omklassificeringar (färdigställande)
UB pågående ny- till och ombyggnad

Specifikation 		
Markreserv
11
Verksamhetsfastigheter
851
Publika fastigheter
192
Fastigheter för affärsverksamhet
488
Fastigheter för annan verksamhet
61
Övriga fastigheter
3
Pågående investeringar
144
Summa fastigheter

2012		 2011

NOT 3 Värdepapper, andelar och bostadsrätter

till balansräkningen (mnkr)

Karlskrona kommun (mnkr)
TILLGÅNGAR

		

Noter

Balansräkning

FÖRVALTN I N G S B ER Ä TTELSE

1 751

11
786
456
188
36
3
129
1 609

I anskaffningsvärdet för större investeringar som överstiger 5 Mnkr
och pågår under minst 1 år ingår lånekostnader. Under 2012 har
kommunens genomsnittliga ränta på lån använts 3,29 % (3,48%) Under året har totalt räntor på 2 509 783,35 kr (651 168 kr) aktiverats.
		
NOT 2 Inventarier		
Anskaffningar gjorda from 98-01-01 särredovisas med anskaffningsvärde och ack. avskrivningar. Anskaffningar samt avskrivningar tom
1998 redovisas med restvärde.
IIB ackumulerade avskrivningar
Återförd avskrivning pga försäljning
Årets avskrivningar
UB ackumulerat anskaffningsvärde

-319
0
-21
-341

-298
2
-23
-319

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

-298
2
-23
-319

-278
1
-21
-298

UB bokfört värde

104

96

Summa inventarier

104

96

Aktier Moderbolagskoncern
Övriga aktier och andelar
Förlagsbevis kommuninvest
Bostadsrätter

279
88
8
7

280
80
8
8

Summa värdepapper
383
		

376

NOT 4 Långfristiga fordringar
Fordringar koncernföretag
Övriga långfristiga fordringar

3 546
0

3 269
1

Summa långfristiga fordringar
3 546
		

3 270

NOT 5 Bidrag till statlig infrastruktur

Bidrag till statlig infrastruktur		
Påfart Rosenholm
3
Upplöst belopp
-0,2
period för upplösning av bidraget
15 år
		

3
0
15 år

NOT 6 Förråd och exploateringar
Förråd
Exploateringar

2
127

2
96

Summa förråd

129

98

41
64
215
46

57
68
207
41

Summa kortfristiga fordringar
366
		

373

Förrådet är värderat till återanskaffningspris.

NOT 7 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar koncernföretag
Interimsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

NOT 8 Likvida medel
Koncernkonto bank

241

11

Summa likvida medel

241

11

Förändring av redovisningsprinciper 		
avseende pensionsskuld
0
IB Eget Kapital
1 119
Årets resultat
2
Summa Eget Kapital UB
1 121

0
1 105
14
1 119

Eget kapital VA-verksamhet
Skattefinansierat Eget kapital

0
1 122

-4
1 123

Summa eget kapital
1 121
		

1 119

NOT 9 Summa eget kapital

NOT 10 Avsättningar

Pensionsskuld		
Ingående skuld
104
Åtagande för garantipensioner
-7
Förändring red princip pensioner
0
Årets ökning av nyintjänade pensioner
9
Utgående avsättning pensionsskuld
106

100
-12
0
16
104

Särskild löneskatt		
Ingående skuld
25
Årets avsättning särskild löneskatt
2
Utgående avsättning särskild löneskatt
27

24
1
25

Summa avsättningar

133

129

Fr.o.m. 2007 redovisas kommunens utgående pensionsskuld enl
RIPS07, Riktlinjer för beräkning avpensionsskuld. Pensionsskulden
är summan av pensionsreserverna för varje enskild arbetstagare och
pensionstagare. Pensionsreserven definieras i RIPS07 som nuvärdet
av framtida utfästa pensionsutbetalningar till den del de anses vara
intjänade när beräkningen görs.		
Övriga avsättningar		
Ingående skuld
0
Utlöst avgångsvederlag
-10

1
-1

Utgående saldo övriga avsättningar

0

-10
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2012		 2011

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

4 327
148
10
19
25

3 859
62
10
15
25

4 504

3 946

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

129
4
63
133
91
221
119

103
5
46
126
87
181
103

Summa kortfristiga skulder
760
		

651

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

2
166
0
0
1 246
302
1 717

2
165
27
0
1 258
305
1 757

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. Mellan samtliga medlemmar i Kommunivest ekonomisk
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av
ansvar mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel
som respektive medlemskommun lånat av Kommunivest i Sverige,
dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlskrona kommuns ansvar enligt
ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2011-12-31
uppgick Kommunivest i Sverige AB:s 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.
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Pensionsåtagande förtroendevalda
Kommunens åtagande regleras i kollektivavtalet ”Bestämmelser om
pension och avgångsersättning förförtroendevalda” (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 inärtid. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald för vilken gällt PBF intill avgången från
uppdraget ochsom 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 nedanangivna 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 förtroendevaldefyller 65 år och som då
avgår från pensionsgrundande uppdrag eller som intill dess haft rätt
till visstidspension ellersjukpension. Ålderspensionen samordnas
med allmän och annan intjänad pension.		
Pensionsåtagandet
Åtagandet är oerhört svårt att bedöma och är avhängigt av såväl valresultat i kommunfullmäktigevalet somförtroendemäns val att bejaka
upprätthållandet av ett uppdrag över tid. Respektive partiorganisations beslut omtillsättande 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 förnyatförtroende inom respektive
organisation. Vidare har antagits att någon samordning inte kan ske
då någon annaninkomst 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 3 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.

Betalningsflödesrapport
Karlskrona kommun (mnkr)
Not

2012-12-31

2011-12-31

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

808
-3 630
0
0

730
-3 473
0
0

Summa verksamhetens nettokostnader

-2 822

-2 743

2 930
198
-191
0
0

2 882
128
-145
0
0

115

122

Betalningsflöde från förändringar i rörelsekapitalet:			
Ökn(-)/minsk(+) lager		
-31
Ökn(-)/minsk(+) kortfristiga fordringar		
8
Ökn(+)/minsk(-) kortfristiga skulder		
122

20
16
-98

Summa rörelsekapitalförändring

99

-62

214

60

-269
5
-7
1

-191
5
0
0

-267

-186

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

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

Betalningsflöde från den löpande verksamheten		
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 (-)		

-276
559

-323
451

Betalningsflöde från finansieringsverksamheten

282

128

0

3

Årets kassaflöde		

230

5

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

11
241
230

6
11
5

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Noter

till betalningsflödesrapport (mnkr)

2012

2011

Inventarier
Fastigheter
Pågående nyanläggningar

28
226
15

31
62
98

Summa

269

191

Inventarier
(bokfört värde)
Fastigheter
(bokfört värde)

0
0
5
5

2
0
3
0

2012		 2011

Summa

5

5

Förlagslån
Aktier och andelar
Bostadsrätter

0
0
0

0
0
0

Summa

0

0

Förlagslån
Aktier och andelar
Bostadsrätter
(bokfört värde)

-1
0
0
0

0
0
0
0

Summa

0

0

NOT 4 Avyttrade finansiella tillgångar

NOT 2 Avyttrade materiella tillgångar
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NOT 3 Investeringar av finansiella tillgångar

NOT 1 Investeringar av materiella tillgångar
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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

Årsrapport
Budget och utfall (mnkr)
STYRELSE OCH NÄMNDER

Barn- och ungdomsnämnd
Handikappnämnd
Idrotts- och fritidsnämnd
Kommunrevision
Kulturnämnd
Miljö- och byggnadsnämnd
Miljö- och byggnadsnämnd - bostadsanp.bidrag
Socialnämnd - individ- och familjeomsorg
Socialnämnd - ekonomiskt bistånd
Teknisk nämnd
varav Tn VA-verksamhet
Utbildningsnämnd
Valnämnd
Äldrenämnd
Äldrenämnd bostasanpassning
Överförmyndarnämnd
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse

BUDGET	UTFALL	Avvikelse	UTFALL
2012
2012
mot budget
2011
-993,8
-325,6
-67,8
-2,2
-52,5
-10,4
0,0
-104,7
-57,3
-72,1
0,0
-260,1
-0,1
-678,3
-9,5
-4,8
-6,0
-249,1

-985,7
-336,6
-68,1
-2,1
-52,4
-10,1
0,0
-128,2
-79,5
-91,1
3,9
-262,1
-0,1
-689,1
-12,0
-4,8
-6,1
-271,2

8,0
-11,0
-0,3
0,1
0,0
0,3
0,0
-23,5
-22,3
-19,0
3,9
-2,0
0,0
-10,8
-2,4
0,0
-0,1
-22,1

-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

TOTALT STYRELSER/NÄMNDER
-2 894,2
-2 999,2
-104,9
				

-2 872,1

FINANSIERING				

Kapitalkostnader (internräntor + avskrivningar)
163,6
160,6
-3,1
Pensionskostnader
-88,7
-83,1
5,6
Realisationsvinster
3,0
2,9
-0,1
Reserver
Löne- och prisstegring
27,0
82,1
55,0
Anslag till förfogande KF & KS	
-0,7
0,0
0,7
Reserv för tågtrafik, E 22 mm
0,0
0,0
0,0
Reserv tillgänglighetsskapande åtgärder
-0,5
0,0
0,5
Övriga reserver
-2,0
0,0
2,0
				
Skatteintäkter och statsbidrag
2 950,5
2 952,6
2,1
Avskrivningar
-113,6
-123,1
-9,5
Utlåningsavgifter
13,2
16,1
2,9
Utdelning
5,0
9,7
4,7
Finansnetto:
-25,0
-16,0
8,9

2 881,7
-108,1
12,8
0,0
-18,6

TOTALT FINANSIERING

2 886,1

Resultat
Resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag
INVESTERINGSBUDGET

2 931,8

3 001,6

69,8

169,8
-84,5
3,7
29,4
0,0
0,0
0,0
0,0

37,6
1,27

2,5
0,08

-35,1
-1,19

14,0

351,4

172

179,4

172,0

Resultaträkning
Tekniska nämnden/VA-verksamheten (tkr)				
2012

2011

128 343
19 226
-108 102
-20 881

128 315
13 139
-110 275
-19 928

Verksamhtens nettokostnader

18 586

11 251

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

5 450
-20 141

1 977
-17 071

3 895

-3 843

0
0

0
0

Förändring av eget kapital
Budgeterad förändring Eget kapital

3 895
2 156

-3 843
0

Resultat

1 739

-3 843

2012

2011

472 145
86 433

435 228
11 443

574

344

111
559 263

111
447 126

0

0

0
6 302
1 464
446
-54 746

0
19 100
3 353
873
-14 593

-46 534

8 733

512 729

455 859

Verksamhetens intäkter Extern
Verksamhetens intäktern koncerninternt
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Resultat efter finansnetto
Extraordinära poster
Bokslutsdispositioner

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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Årets investeringar
Eget kapital och skuldeR			

Eget kapital		
Eget kapital, ingående värde
			
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar		
Övriga avsättningar				
Summa avsättningar
		
Långfristiga skulder
		
Långfristiga skulder till kommunen				
Långfristiga skulder till koncernföretag				
Långfristiga skulder, anslutningsavgifter				

2012		

2011
Under året har 95 investeringsprojekt avslutats för

4 346
-3 895

502
3 844

451

4 346

0

0

0

0

De största projekten är:
tidsboende 21,1 VIP-avdelning på Telenor Arena ca
7,1 mnkr, nya omklädningsrum Lyckåvallen 2,3 mnkr,
solpaneler på Västra Mark 1,3 mnkr, nya skolmoduler/paviljonger på Spandelstorpsskolan & Nättraby-

-489 000
0
-18 851

-439 000
0
-14 922

skolan, 4,8 mnkr , Kulturskolans flytt till Psilander 3,3

Summa långfristiga skulder
		
Kortfristiga skulder
		
Kortfristiga skulder				

-507 851

-453 922

Skattefinansierad Verksamhet (mnkr)

-5 330

-6 283

Summa kortfristiga skulder
		
Summa eget kapital och skulder				

-5 330

-6 283

-512 730

-455 859

till balansräkningen (tkr)

2012		

2011

Leverantörsskulder				
Kortfristiga skulder kommunen				
Kortfristiga skulder koncernen				
Övriga kortfristiga skulder				
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter				

0		
0		
-75		
-466		
-4 789		

0
0
-110
-3 448
-2 725

Summa				

-5 330		

-6 283

				

NOT 1
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2,8 mnkr, arbetsmiljö Stadsbiblioteket ca 1,0 mnkr
3 projekt avseende Johannishusåsen har färdigställts med total kostnad på 36,6 mnkr:

Ombyggnad Rådhuset, 30,3 mnkr; Blåvingens kort-

Noter

26

totalt 170 mnkr.

mnkr, värmepumpar Fågelmara skola & Jänkeberga

Undersökningar och utbyggnad av brunnar,
ledningsnät mm i Johannishus, överföringsledningar
Karlskrona vattenverk till E 22 och infiltrationsdammar
Vång och Hillerslätt.
Vidare har byte av gatubelysning till högtrycksarmaturer färdigställts under 2012, 3,0 mnkr samt
signalanläggningar Österleden har bytts mot till nya
energisnålare anläggningar med en kostnad på 1,3
mnkr.
Budget	

Utfall

Överföring

Fastighetsverksamhet*
109 850
62 148
47 702
Gata/trafikverksamhet
54 917
40 606
14 311
Gata/parkverksamhet
4 436
3 835
601
Hamnverksamhet
4 808
2 304
2 504
Gata/parkverksamhet utrustning
500
281
219
Summa tekniska nämnden
174 511
109 174
65 337
Skattefinansierat från avgift
Övriga förvaltningar
23 860
20 378
3 734
Investeringsreserv kommunstyrelsen*
0
0
0
Investeringsram Skattefinansierad total
198 371
129 552
69 071
Avgiftsfinansierat			
VA ( exkl Johannishusås)*
32 998
29 483
3 515
Gata/hamnverksamhet
7 000
5 987
1 013
Johannishusås*
107 059
103 536
3 523
Investeringsram Skattefinansierad total
198 371
129 552
69 071
Summa avgiftsfinansierad total
147 057
139 006
8 051
Fördelning övr förvaltningar			
Inventarier och utrustning, BUN	
6 200
4 957
1 243
Inventarier och utrustning, HN	
560
465
95
Inventarier och utrustning, IFN	
200
193
0
Inventarier och utrustning, KN	
800
656
144
Inventarier och utrustning, SN	
200
194
0
Inventarier och utrustning, UN	
2 500
2 592
0
Inventarier och utrustning, ÄN	
3 400
3 191
209
Inventarier och utrustning, KS/KLF	
7 000
4 957
2 043
Inventarier och utrustning, KS/SEF	
3 000
3 173
0
Summa förvaltningar
23 860
20 378
3 734
* exkl investeringar i 2 st gruppboende HN 15 mnkr 2013 samt 16 mnkr 2014 (extern byggherre)		
*6 mnkr 2012 resp 16 mnkr 2013 avseende energieffektiviseringar ska finansieras utöver investeringsram		
* ökad investeringsutgift Johannishusåsen 56 mnkr finansieras utöver investeringsram			
* ökad ram avseende energieffektiviseringar reducerar KS investeringsresverv med 2 mnkr 2014 samt 10 mnkr 2015
och 2016			
Summa total Karlskrona kommun
345 428
268 558
77 122

K a r l s k ro n a k o m m u n s å r s re d o v i s n i n g 2 0 1 2 |
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Redovisningsprinciper
Redovisningen för kommuner bygger på rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) och Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).

• En tillgång som har en nyttjandeperiod som överstiger 3 år.

För räkenskapsår 2012 har Karlskrona kommun valt

• Värdet på tillgången ska uppgå till ett väsentligt

Det innebär att redovisningen i kommunen sker på ett

belopp. Med väsentligt belopp menas att utgiften

sätt som i allt väsentligt överensstämmer med god

skall överstiga 1/2 prisbasbelopp.

redovisningssed.

Båda dessa kriterier ska uppfyllas för att tillgången

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 värdering av tillgångar och skulder, d.v.s. tillgångar får
aldrig övervärderas och skulder aldrig undervärderas.
Öppenhetsprincipen – redovisningen ska ske på ett
öppet sätt, föreligger tveksamheter mellan två redovisningssätt ska det väljas som ger den mest öppna
beskrivningen av utvecklingen och situationen.

ska kunna aktiveras som anläggningstillgång.

ten för betalning.

Avskrivningsprinciper för
anläggningstillgångar
Enligt Lag om kommunal redovisning (1997:614)
ska med anläggningstillgång förstås tillgång som är
avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.
Anläggningstillgångar anskaffade från och med
1998-01-01 har i balansräkningen tagits upp till
anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Linjär avskrivningsmetod tillämpas och
avskrivningstiden följer RKRs rekommendationer.
Redovisningen följer Karlskrona Kommuns ”Riktlinjer för investeringar”
Avskrivning ska göras från den tidpunkt tillgången
tas i bruk. Det innebär att första avskrivningen ska
göras månaden efter det att anläggningen har börjat
användas. Internräntan beräknas på bokfört värde
och har varit 4,2 procent under året.
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Ekonomisk Förening lämnat. Kommuninvest beslutade på sin bolagsstämma under 2012 att man ska
börja återbetala för högt uttagen ränta, samtidigt
sitt medlemskapital i Kommuninvest, som en del i

len nedan:

Kommuninvest arbetet att stärka det egna kapitalet,
Avskrivningstid

Immateriella tillgångar

5 år

Mark
Verksamhetsfastigheter

5-50 år

för att kunna bibehålla låga låneränter. Kommunens
andel avseende 2012 uppgår till ca 7 mnkr, och är
bokad som en intäkt, och ingår i det resultat som
kommunen visar för 2012. Orsaken till att den intäkts-

Fastighet för affärsverksamhet

20-50 år

Publika fastigheter

10-33 år

förts beror på att Kommun samtidigt valt att utöka

Fastigheter annan verksamhet

10-33 år

sin ägarandel i Kommuninvest, med 7 mnkr. Annars

Maskiner

5-20 år

hade kommunen haft en specifikation på det egna

Inventarier

3-10 år

Övriga maskiner och inventarier

5-20 år

kapitalet i Kommuninvest som säger 2 mnkr, medan

Bilar och transportmedel

5-10 år

Periodiseringsprincipen – intäkter och kostnader
som hör till redovisningsåret tas med oavsett tidpunk-

att intäktsföra den återbetalning som Kommuninvest

beslutade stämman om att medlemmarna skulle öka

Planenliga avskrivningstider tillämpas enligt tabel-

Typ av tillgång

Redovisning utdelning

det i verkligheten uppgår till 9 mnkr. Eftersom kommunen intäktsför posten, så ska vi samtidigt löpande
kostnadsföra de låneräntor som erläggs till Kommun-

Redovisningsprinciper för
anslutningsavgifter

invest. Enligt de besked som erhållits från Kommuninvest kommer kommunen att erhålla en återbetalning även 2013, storleken ej känd, och samtidigt

Från och med år 2010 periodiseras anslutningsav-

har kommunen förbundit sig att utöka ägarandelen i

gifterna för VA i enlighet med rekommendation nr 18

Kommuninvest under 2013. Dock inte med samma

från Rådet för Kommunal Redovisning. I samband

belopp som erhålls som återbetalning. Enligt RKR, i

med att anslutningsavgifterna flyter in, intäktsförs 10

sin tolkning som ej är förpliktande, bör intäkten inte

% av dessa då de avser de direkta kostnader som

intäktsföras, och ej heller redovisas som en utökning

kommunen har för anslutningen. Resterande 90 %

av andelskapitalet i Kommuninvest. Detta uttalande

aktiveras som en skuld till VA-kollektivet, och återförs

kom i december månad. Kommunen delar inte den

med lika stora belopp årligen under 25 år. Dvs 4%

åsikten om hanteringen, utan väljer att göra avsteg

årligen.

från detta då vi anser det ger en mer rättvisande

Anslutningsavgifterna för elnät (Affärsverken) perio-

bild av våra totala finansiella kostnader, att löpande

diseras över 10 år vilket stämmer med branschpraxis

intäkts- och kostnadsföra de transaktioner som är

och med kravet att redovisningen ska ge en rättvi-

hänförliga till vår lånesituation. När återbetalningen

sande bild av företaget.

kom i september intäktsförde kommunen denna del
direkt, i enlighet med den planering som gällt i kommunen. Det är olyckligt att RKR har en annan bild,
och att deras tolkning kom så sent som i december
då bokningarna redan var gjorda.
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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.
Anläggningstillgång – Fast och lös egendom avsedda för
stadigvarande bruk, exempelvis byggnader, mark, aktier,
inventarier, maskiner.
Avskrivning – Anläggningstillgångar som fortlöpande minskar i värde ska årligen belastas med värdeminskning, dvs.

Kostnadsomsättning – Summan av alla kostnader brutto.
Likvida medel – Kontanter eller tillgångar som kan
omsättas på kort sikt, exempelvis kassa och banktillgångar, postväxlar och aktier.
Likviditet – Betalningsberedskap på kort sikt.

vare med 5 332 medarbetare. Det gör oss också till

Attraktiv och jämställd arbetsgivare –
Sveriges Viktigaste Jobb

Blekinges största servicegivare. Oavsett var vi arbetar

Konkurrensen om arbetskraft ökar i takt med kom-

inom Karlskrona kommun har vi ett gemensamt

mande generationsväxling, brukares och med-

Karlskrona kommun är Blekinges största arbetsgi-

avskrivning. Avskrivningen baseras på anskaffningsvärdet

Långfristiga fordringar – Fordringar som förfaller till betal-

och utifrån den förväntade livslängden.

ning senare än ett år från balansdagen.

Balanslikviditet – Visar betalningsförmågan på kort sikt,

Långfristiga skulder – Skulder som löper på längre tid

och förklaras av omsättningstillgångar dividerat med kortfris-

uppdrag – att ge service till våra kunder. Och nyckel-

än ett år.

borgares förändrade förväntningar, den tekniska

ordet är bemötande – att visa ett gott bemötande är

utvecklingen och konkurrensutsättning. Det innebär

Nettoinvesteringar – Investeringsutgifter efter avdrag

ledstjärnan för oss som jobbar i Karlskrona kommun.

att arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare för

tiga skulder.
Balansomslutning – Summan av tillgångssidan vid bok-

för investeringsbidrag samt avdrag för bokfört värde på

slutsdatum. Dvs. summa tillgångar.

avyttrade anläggningstillgångar.

Balansräkning – Beskriver kommunens finansiella ställning

Nettokostnader – Driftkostnader inklusive avskrivningar

på bokslutsdagen. Tillgångarna visar hur kommunen har an-

efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.

”Rätt kompetens är framtidsfrågan för välfärdens

tillströmning av sökande till lediga befattningar men

vänt sitt kapital. Skulder och eget kapital visar hur kapitalet

Finansieras med skattemedel.

arbetsgivare” säger SKL. Och ”Ambassadörerna

inom bl.a. skola och omsorg har det blivit svårare

som lyfter Karlskrona” säger den politiska ledningen

att hitta rätt kompetens. Vi vet att ca 150 medarbe-

har anskaffats.

Nettokostnadsandel – Hur stor andel av skatteintäkter och

Framtida utmaningar

att bl.a. klara kompetensförsörjningen måste ha en
hög prioritet de närmaste åren. Vi har en relativt god

Betalningsflödesrapport – Visar hur årets verksamhet,

statsbidrag som använts för finansiera verksamhetens net-

för Karlskrona kommun i budget 2013. Den abso-

tare i genomsnitt per år kommer att gå i pension de

investeringar och finansiering har påverkat likvida medel.

tokostnader. Omsättningstillgång – Lös egendom som inte är

lut största utmaningen för Karlskrona kommun de

närmaste åren och vi följer SKL:s fyraåriga kom-

anläggningstillgång.

kommande åren är kompetensförsörjning. Hur ska vi

munikationssatsning Sveriges Viktigaste Jobb som

Periodisering – Fördelning av kostnader och intäkter på

få morgondagens medarbetare att vilja jobba i våra

lanserades i december 2011 för att kunna använda

den redovisningsperiod till vilken de hör.

verksamheter, hur ska vi kunna rekrytera rätt med-

resultaten i vårt eget arbete.

fastställd driftbudget och sammanfattas huvudsakligen

Resultaträkning – Sammanfattar intäkter och kostnader

arbetare, hur ska vi kunna behålla och utveckla de

nämndsvis.

och visar årets resultat, samt förklarar hur det uppkommit.

medarbetare vi redan har och hur gör vi goda avslut?

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

Eget kapital – Skillnaden mellan tillgångar och skulder
och avsättningar. Kommunens totala kapital består av: an-

Det egna kapitalets förändring kan även utläsas av balansräkningen.

För att lyckas med detta behövs en kommunövergripande strategi för kompetensutveckling, där

läggningskapital (bundet kapital i anläggningar m.m.)

Rörelsekapital – Skillnaden mellan omsättningstillgångar

förvaltningarnas kartläggning av befintlig kompetens

och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och

och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommu-

investeringsändamål).

nens finansiella styrka på kort sikt.

kan matchas mot kommande kompetensbehov. För

Extraordinära poster – Poster som saknar klart samband

Nettolåneskuld – Nettot av kommunens långfristiga

med kommunens ordinarie verksamhet, är av sådan typ

skulder som inte har motsvarande fordran på någon

att de inte kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet och

organisation i kommunens samlade verksamhet. Visar

uppgår till ett väsentligt belopp.

den egentliga långsiktiga skulden i kommunen

Kapitalkostnader – Samlingsbegrepp för planmässig

Soliditet – Visar betalningsförmåga på lång sikt. Andelen

avskrivning och intern ränta.

eget kapital dividerat med totala tillgångar, dvs. graden av

Kommunens samlade verksamhet – Den verksamheten
som kommunen bedriver i såväl kommunen, de kommunala
bolagen och kommunala uppdragsföretag
Konsolidering – Eliminering av interna mellanhavanden
i en koncern.
Kortfristiga fordringar – Fordringar som förfaller till
betalning inom ett år från balansdagen.
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Medarbetare
i Karlskrona kommun
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att detta ska göras möjligt krävs kompetensverktyg
som kan kartlägga medarbetarnas nuvarande kompetens och skapa planeringsförutsättningar för kommande kompetensbehov på kort och lång sikt.
Kommunkompassens granskning av vår verksamhet ger stöd för detta. Där påtalas också behovet av

egenfinansierade tillgångar. I den sammanställda redo-

att utveckla ett medarbetarskapsprogram i likhet med

visningen samt för koncernens bolag justeras det egna

vårt ledarprogram för att ta tillvara utvecklingslust och

kapitalet med 74 % av obeskattade reserver dividerat med

utvecklingsbehov hos våra medarbetare och för att

totalt kapital.

stimulera ett förhållningssätt med fokus på service.

Årets resultat – Resultatet uttrycks som skillnaden mellan

Individuella utvecklingsplaner för alla medarbetare

intäkter och kostnader, och utläses av resultaträkningen.

som ett resultat av medarbetarsamtalet och att stimu-

Kompetens och
kompetensutvecklande aktiviteter
Karlskrona kompetenscenter KKC
En attraktiv arbetsgivare erbjuder medarbetare
kompetensutveckling och arbetar systematiskt med
kompetensförsörjning. Karlskrona Kompetenscenter
(KKC) är sedan 2008 permanent verksamhet, en professionell leverantör inom område kompetensutveckling för kommunens samlade verksamhet. Karlskrona
kommun är en av få kommuner i Sverige som valt
att ta ett samlat grepp kring kompetensutveckling
och den utvärdering som genomförts visar att det är
det mest effektiva sättet för Karlskrona kommun att
bedriva kompetensutveckling.

lera den intern rörlighet mellan och i våra förvaltningar
är ytterligare områden vi behöver förstärka.

K a r l s k ro n a k o m m u n s å r s re d o v i s n i n g 2 0 1 2 |

31

VER m
K SAMHETS
e d a r b e t aBrER
e Ä TTELSE

Nytt personalpolitiskt program
För att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är
det viktigt att man som medarbetar vet vilka förväntningar arbetsgivaren har och vilka förväntningar man
som medarbetare kan ha på sin arbetsgivare. Det är
utgångspunkten i det nya personalpolitiska program
som blev klart våren 2012. Bred förankring har varit
ledstjärnan i arbetet vilket innebär att alla medarbetare har kommit till tals i skapandet av programmet.
Under hösten 2012 har alla chefer utbildats i det per-

m e d a r b e ta r e

några av förvaltningarna möjlighet att börja arbeta

likartat vis inom alla förvaltningar. Kommunövergri-

grupp bestående av förhandlingschef och personal-

med detta.

pande samverkansgruppen har under året genomfört

specialister har drivit arbetet med att utveckla ett nytt

uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på

samverkansavtal.

Anställningsprövning
Formen för anställningsprövning förändrades 2012 på

Löneöversyn

så vis att endast nyinrättade tjänster prövas av per-

Sjukfrånvaro

Under 2012 har löneöversyn genomförts med samliga

sonaldelegationen. Övriga tjänster och tillsättningar

2012 fortsätter antalet sjukdagar att minska dock

fackliga organisationer som har medlemmar i Karls-

prövas på förvaltningsnivå och godkänns ytterst av

inte med samma takt som tidigare. Mätt i procent var

krona kommun. Översynen har rört de olika HÖK

förvaltningschef.

sjukfrånvaron på helår för 2012 5,9%. Det långsiktiga

(=Huvudöverenskommelse) som tecknats med

målet för sjukfrånvaron i Karlskrona kommun är 4%.

Kommunal, Akademikeralliansen, OFR AKV samt

Hälsa och hälsofrämjande
aktiviteter

Lön och avtalsaktiviteter

versynen uppgick till 3 %. I löneöversynen har bl. a.

Kommunhälsan

Arbetsvärdering

socialtjänsten särskilt uppmärksammats.

Vi tillhör de kommuner som har en inbyggd före-

Karlskrona kommun genomförde 2011 en arbetsvärdering med BAS-systemet som utgångspunkt.

Arbetstidsavtal

tagshälsovård. Kommunhälsan är vårt center för

Alla chefer i Karlskrona kommun (ca 230) deltar

hälsoutveckling på motsvarande vis som KKC är vårt

450 befattningar har värderats utifrån faktorer som

kontinuerligt i ledarutveckling. Vi arbetar systema-

center för kompetensutveckling. En inbyggd samlad

kunskap, erfarenhet omfång, komplexitet, arbetsmiljö,

tiskt med att utveckla Ledarprogrammet som idag

verksamhet ger oss möjlighet att jobba förvaltningsö-

personal- och ekonomiskt ansvar. Chefer,

innehåller två steg och omfattar tidsmässigt ca 1

vergripande med bl.a. förvaltningsring samt olika

år per steg. Steg 1 är för nya chefer och Steg 2 är

typer av erbjudanden till medarbetare som är sjuk-

chef, förhandlingschef samt kommunövergripande

en fortsättning med förkunskapskrav Steg 1. Under

skrivna eller riskerar att bli sjukskrivna. Inriktningen

samverkansgrupp har varit involverade i arbetet.

2011 har vi tillsammans med övriga kommuner i länet

för Kommunhälsan de kommande åren är att arbeta

Arbetet har varit mycket framgångsrikt inte minst tack

utvecklat Ledarprogrammet så att det fr o m 2012

hälsofrämjande och –förebyggande för att därmed

vare det goda samarbetet mellan arbetsgivare och

erbjuds samtliga chefer i Blekinges kommuner. Inom

minska behovet av rehabiliterande aktiviteter. Hälso-

fackliga företrädare. Resultatet av arbetsvärderingen

ramen för projektet startar också en ny omgång av

inspiratörer ingår som en del i strategin och finns på

används på flera vis – dels i varje chefs lönesätt-

Ledarskola, ”Blekinge framtida chefer” under 2013,

varje förvaltning.

ningsarbete, dels kommer resultatet att användas i en

sonalpolitiska programmet och för 2013 har fullmäktige beslutat att det är perspektiven medarbetarskap
och ledarskap som Karlskrona kommuns samlades
verksamheter fokuserar på.

Ledarskap och ledarutveckling

som vänder sig till blivande chefer/talanger i länets

OFR Hälso- och Sjukvård. Det totala utfallet i löneö-

personalspecialister, kommundirektör, personal-

lönekartläggning med analys av eventuella osakliga

Friskvård

löneskillnader och en åtgärdsplan för detta över tre

I vår friskvårdspolicy ingår en friskvårdstimme i

år. Lönekartläggning görs numera varje år och an-

dagen för alla chefer. Temat för dagen var Mål – och

veckan. Nyttjandet av friskvårdstimmen varierar

vänds löpande i varje löneöversyn.

verksamhetsstyrning i den kommunala sektorn.

mellan förvaltningar och arbetsplatser. De friskvårds-

Chefsdagen är tänkt att vara en ny mötesplats för

aktiviteter som funnits att tillgå för samtliga anställda

chefer i Karlskrona kommun och kommer att arrang-

i Karlskrona kommun under 2012 har varit simning

Under juni månad 2011 sade SKTF/Vision upp det

eras två gånger per år.

en gång i veckan i någon av kommunens simhallar

kollektivavtal om samverkan som kommunen haft

samt möjlighet att gympa kostnadsfritt flera gånger i

med förbundet sedan 1994. Ambitionen var att åstad-

veckan.

komma en prolongering av nu gällande avtal intill

kommuner.
I november 2012 genomfördes den första Chefs-

Kompetensverktyg
”Rätt kompetens är framtidsfrågan för välfärdens
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samtliga förvaltningar.

Samverkansavtal

Kommunal sade i slutet av 2009 upp vissa kollektivavtal som organisationen tecknat med Karlskrona
kommun. Däribland fanns kollektivavtal om årsarbetstid och önskad sysselsättningsgrad. I februari
2012 tecknades ett nytt arbetstidsavtal med Kommunal. Detta avtal innebär att rätten till heltid för medarbetare med tillsvidareanställning förstärks utifrån
tidigare avtal. Kommunal ges också en möjlighet att
snarast få information när en medarbetare inte får
möjlighet till anställning på den sysselsättningsgrad
som vederbörande önskar. Avtalet får anses vara moderniserat, förenklat och leda till bättre anställningsvillkor i syfte att fler ska få jobba mer om de önskar.
Med detta avtal kommer attraktionskraften för arbete
i Karlskrona kommun att öka. Avtalet har under året
kompletterats med kommentarer. Detta arbete har
skett i samverkan med Kommunal.

dess att ett nytt avtal kunde tecknas. Efter flera över-

arbetsgivare” säger SKL, vår arbetsgivarorganisation.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

läggningar tackade SKTF/Vision nej till kommunens

För att möta denna framtidsfråga på ett effektivt och

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del

erbjudande om prolongering av avtalet. En utvärde-

systematiskt vis behövs systemstöd för kartlägg-

i vardagsarbetet på arbetsplatsträffar, i samverkans-

ring av avtalet har skett under 2012 som underlag för

ning av nuvarande kompetens samt matchning och

grupper tillika skyddskommittéer och i medarbe-

att utforma ett nytt avtal.

planering för kommande kompetensbehov på lång

tarsamtal. Under 2012 har vi erbjudit utbildningar i

och kort sikt. Under 2012 har arbetet med att hitta ett

systematiskt arbetsmiljöarbete samt uppdaterat vårt

med ledande fackliga företrädare och HR-medarbeta-

kompetensverktyg som motsvarar våra behov inletts

intranät med ett kommungemensamt material i syfte

re och därefter har samverkan skett med alla fackliga

och bedömningen är att under 2013 kunna erbjuda

att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet på

organisationer om nytt samverkansavtal. En projekt-

| K a r l s k ro n a k o mmuns årsredovisning 2012

vissa lärargrupper, enhetschefer och medarbetare i

Den 11 september genomfördes ett seminarium
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Karlskronas kommunala
verksamhetsbeskrivning 2012

Ekonomiska
Mål

Nämnd

Måluppfyllelse

Kommunens resultat ska för perioden
2012-2014 årligen uppgå till 0,3 % av
skatteintäkter och statsbidrag.

Alla nämnder

Målet är inte uppfyllt
Arbete med måluppfyllelse pågår under planperioden

Investeringar ska delas upp i två
kategorier; skattefinansierade och
avgiftsfinansierade investeringar. Skattefinansierade investeringar finansieras inom investeringsutrymmet som
motsvarar årets avskrivningar. Extern
finansiering kan göras för avgiftsfinansierade investeringar.

Kommunstyrelsen

Målet är uppfyllt
Investeringar är uppdelade i två kategorier; skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar.

Ekologiska

Ett tryggt, attraktivt och företagsamt Karlskrona
Mångfald, demokrati och
medborgardialog
En ny Vision för Karlskrona kommun har tagits fram,
med stor möjlighet till delaktighet från medborgarna.
Av Karlskrona 2030 framgår vilka områden som vi
mest behöver fokusera på för att år 2030 vara en
välmående och framgångsrik kommun.
Karlskrona kommun arbetar på olika sätt och i
flera nätverk för att vår kommun ska utvecklas på ett
hållbart sätt. Kommunen är engagerad i föreningen
Sveriges Ekokommuner och har också kansliet för
den föreningen i vår kommun. Under året har den miljöstrategiska enheten b.la. arbetat med det hållbara
kontoret; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vi deltar
också i Energimyndighetens program Uthållig kommun, där vi bland annat har i uppdrag att engagera
näringslivet inom området energieffektivisering.
För första gången på flera år minskade kommunens befolkning, vilket också framöver minskar
kommunens ekonomiska förutsättningar. Ett arbete
med inriktning på att få fler medborgare i kommunen
har påbörjats. Karlskrona kommun har under 2012
påbörjat framtagandet av ett material för rekrytering
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Mål

Nämnd

Måluppfyllelse

Minst 20 % av Karlskrona kommuns
livsmedelsbudget ska användas till
ekologiska livsmedel år 2012. Minst 25
% av Karlskrona kommuns livsmedelsbudget ska användas till ekologiska
livsmedel år 2013.

Kommunstyrelsen

Målet är uppfyllt.
Ökningen av andelen inköpta ekologiska livsmedel
har, sedan sommaren 2009 då kostenheten tog över
ansvaret för måltidsverksamheten, ökat från 2,4 % till
hela 22 % i december 2012.

Karlskrona kommuns konsumtion och
produktion ska vara resurseffektiv och
giftfri.

Kommunstyrelsen

Målet är uppfyllt.
I verksamhetsplanen för 2012 angav SEF att vi skulle
fokusera på dels kostproduktionen, men också på ett
ökat flöde av elektroniska fakturor. Gällande kostproduktionen har fokus under 2012 varit att se över til�lagningsmetoder ex ugns- och lågtemperaturstekning
samt ytterligare arbete med att minska matsvinnet
i produktion och matsalar. Då andelen elektroniska
fakturor ökat med 86 % har målet även uppnåtts för
denna del.

Socialnämnden

Arbete med måluppfyllelse pågår
Socialförvaltningen eftersträvar att vara sparsamma
med förbrukningsmaterial, och hantera riskavfall
enligt angivna regler och att källsortera enligt anvisningar.

Kommunstyrelsen

Målet är uppfyllt
Kommunikationssystemet Lync är infört, utbildning för
800 personer är genomförd och självstudiematerial
finns tillgängligt på kommunens Intranät. Utrustning
till Lync möten finns för utlåning på kundservice
Ruthensparre. Ett par hundra webbmöten är genomförda under Q4 då systemet lanserades.

av nya karlskronabor. Målgrupper har identifierats
och en del riktade insatser gjorts för att bland annat
få studenter och försvarets personal att bosätta sig i
Karlskrona.
Arbetet med Karskrona som kvalitetskommun
har påbörjats. Kommunen har under året utvärderat
resultaten av kommunkompassen och kommit fram
till prioriterade förbättringsområden. Dessa förbättringsområden har presenterats i kommunstyrelsens
allmänna utskott och fått ett godkännande att arbeta
vidare med. Studiebesök har genomförts bland annat
i årets kvalitetskommun Kungsbacka samt i Östersund, Nacka, Skellefteå och Upplands-Väsby. Utifrån
detta arbete arbetar kommunen fram återgärdsplaner
för innevarande år som skall presenteras under våren
2013.
Andelen inköpta ekologiska livsmedel i Karlskrona
kommun ökar. Sedan sommaren 2009 har andelen
inköpta ekologiska livsmedel ökat från 2,4 % till hela
21,6 % i december 2012. Gällande kostproduktionen
har fokus under 2012 varit att se över tillagningsmetoder som tex ugns- och lågtemperaturstekning
samt ytterligare arbete med att minska matsvinnet i
produktion och matsalar.

Karlskrona kommuns alla verksamheter
ska sträva efter att bli mer energieffektiva och minska koldioxidutsläppen.

Arbete med måluppfyllelse pågår
From hösten 2013 hanteras handlingsplan och
aktiviteter i ”Hållbart kontor Energi o Miljö” Klart för
redovisning före 2013-07.
I samband med införandet av en ny och modern
PC-klientplattform, Microsoft Windows 7, så har kommunkoncernens datorer fått effektivare energisparsfunktioner som minskat det samlade energiuttaget
för en dator under ett dygn.
MKSD 4.1 projektet har även innefattat effektivisering
och konsilodering av kommunens serverplattform
vilket bidragit till lägre energiförbrukning i kommunens
server och datahall.
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Mål

Nämnd

Måluppfyllelse

Minst 20 % av Karlskrona kommuns
livsmedelsbudget ska användas till
ekologiska livsmedel år 2012. Minst 25
% av Karlskrona kommuns livsmedelsbudget ska användas till ekologiska
livsmedel år 2013.

Miljö- och byggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med strategier för hållbarhet, effektivare och miljövänligare
transporter och med myndighetsutövning för minskad
energiförbrukning i bebyggelse och miljövänligare
kontor.

Karlskrona kommuns konsumtion och
produktion ska vara resurseffektiv och
giftfri.

Handikappnämnden

Handikappförvaltningen har minskat utnyttjande av
tjänstebilar genom omorganisation av de mobila teamen amt att införa chaufförer som ytterligare minskar
behoven av bilar.

Karlskrona kommuns alla verksamheter
ska sträva efter att bli mer energieffektiva och minska koldioxidutsläppen.

Socialnämnden

Genom att administrera en förvaltningsgemensam bilpool har socialförvaltningen kunnat reducera antalet
leasingbilar. Alla nya bilar är etanolbilar. Förvaltningen
eftersträvar att använda tåg vid längre tjänsteresor.
Karlskrona kommun ska bli nominerad
till årets kvalitetskommun senast år
2015.

Sociala
Mål

Nämnd

Måluppfyllelse

Andelen invånare i Karlskrona kommun som är beroende av ekonomiskt
bistånd enligt socialtjänstlagen ska
minska.

Socialnämnden

Målet är uppfyllt.
Antal hushåll, genomsnitt per månad, har minskat (-3
hushåll) för perioden jämfört med 2011. Kostnaden
per hushåll är något lägre (-0,7 %) jämfört med snittkostnad per hushåll 2011.
2012-12-31 var andelen invånare i Karlskrona kommun som är beroende av ekonomiskt bistånd 4,8 %.
2011-12-31 var andelen 4,9 %.

Lönesättningen inom de kommunala
verksamheterna ska vara jämställd.

Karlskrona kommun ska bli nominerad
till årets kvalitetskommun senast år
2015.
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Mål

Alla nämnder

Kommunstyrelsen

Idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsförvaltningen ingår i kvalitetsnätverket och deltar aktivt i arbetet. 2012 redovisas kvalitets
mätning bland ungdomar. NKI har genomförts på
anläggning.

Miljö- och byggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft servicegaranti för handläggningstider. Förvaltningen har infört
en service-telefon samt förbättrat webplatsen för
ökad information och tillgänglighet.

Måluppfyllelse

Socialnämnden

Socialförvaltningen medverkar tillsammans med övriga förvaltningar i kommunövergripande arbetsgrupper för att nå detta mål.

Handikappnämnden

Handikappförvaltningen medverkar tillsammans med
övriga förvaltningar i kommunövergripande arbetsgrupper för att nå detta mål.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn och ungdomsförvaltningen är med i kvalitetsnätverket och deltar i arbetet. Förvaltningen har beslutat
om en Handlingsplan 2013-2015 som är koordinerad
med mål, uppdrag och prioriteringar från KF och med
Barn och ungdomsnämndens verksamhetsplan. Detta
arbete syftar till förbättringar som ska bidra till ökad
kvalitet såväl strukturellt som kulturellt

Miljö -och byggnadsnämnden

Arbete med måluppfyllelse pågår
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att
lagstadgad myndighetsutövning prioriteras. I myndighetsrollen ingår att ge god service och ha bra
tillgänglighet.
Samhällsbyggnad har infört en servicetelefon och
bättre information på webplatsen och arbetar aktivt
med en stark medborgadialog.

Karlskrona kommuns verksamheter ska
präglas av god service och en stark
medborgardialog

Arbete med måluppfyllese pågår
Arbetsvärdering och lönekartläggning är genomförd
och på ett par befattningar finns oskäliga skillnader.
Om målet är uppfyllt framgår vid nästa lönekartläggning då man kan se om dessa skillnader minskat.
Arbete med måluppfyllese pågår
Kommunens ledningsgrupp har under året utvärderat
resultaten av kommunkompassen och kommit fram
till prioriterade förbättringsområden. Dessa förbättringsområden har presenterats i KSAU och fått ett
godkännande att arbeta vidare med. Studiebesök har
genomförts bla i årets kvalitetskommun Kungsbacka,
Östersund, Nacka, Skellefteå och Upplands- Väsby.
Utifrån detta arbete och resor arbetar kommunens
ledningsgrupp fram återgärdsplaner för innevarande
år som skall presenteras för politiken under våren
2013.

Nämnd

Idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsförvaltningen har under 2012 genomfört dialoger med föreningar på olika orter kring
förslag till nya bidragsnormer då olika representanter
från andra förvaltningar varit inbjudna. Dialog har
påbörjats med Elitföreningarna och de 15 största
föreningarna. De har nu bildat ett Team Karlskrona
tillsammans med kommunen.
Ungdomsdialog som har genomförts är kopplat till
utvecklingen av skejting i kommunen.

Socialnämnden

Socialförvaltningen har en hög tillgänglighet med god
service. En väl fungerande klagomål- och synpunktshantering är utarbetat och används i verksamheten.

Äldrenämnden

Äldreförvaltningen har en framtagen kvalitetsdeklaration där brukaren ser vilka krav de kan ställa på den
kommunala äldreomsorgen tex. skyndsam handläggning vid ansökan om bistånd.
KPR, kommunala pensionärsrådet sammanträder månatligen där företrädare för verksamheten medverkar.

Andelen personer i sysselsättning ska
öka jämfört med föregående år.

Kommunstyrelsen

Målet är inte uppfyllt.
Dec 2012 visar på 89,1 % i sysselsättning mot dec
2011, vilken visade på 89,4 %. Det är en minskning
med 0,3 %.
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Mål

Nämnd

Måluppfyllelse

Karlskrona kommun ska initiera eller
tacka ja till att ingå i fem nya projekt
med EU finansiering per år, som ger
ett tydligt mervärde för kommunens
invånare och näringsliv.

Kommunstyrelsen

Målet är inte uppfyllt
Kommunledningsförvaltningen har fått ett EU-landsbygdsprojekt beviljat som flyttats till näringslivsbolaget. Karlskrona kommuns näringslivsbolag har fått
två projekt beviljade inom EU:s regionala fonden. En
ansökan angående ”EU-coach” inom ESF blev beviljad. En ansökan till EU:s Fiskefond skrevs fram under
2012, men beslut kommer under 2013. Karlskrona
kommun har tacka ja till att vara partner i ett projekt
inom Urbact angående minimering av avfall, men
ansökan blev inte beviljad. Resultat: 5 ansökningar
inskickade: 4 initierade projekt som blev beviljade
och 1 projekt som kommunen tackat ja till som blev
avslagen-

Mål

Nämnd

Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen ska fortsätta arbetet
med en ekologisk boksluts- och budgetprocess som en del i vår ekonomi
och verksamhetsstyrning.

Kommunstyrelsen

Arbetet pågår och drivs i samband med framtagandet
av nytt miljöprogram och projektet ”Självklart inför
alla beslut.”
Kopplas också till Miljöprogram som arbetas fram
successivt 2012-2013. Miljöprogram ersätter äldre
miljöplan.

Kommunstyrelsen ska ta fram hållbarhetsindikatorer som ska kunna utgöra
en grund för styrning och ledning av
kommunens samlade verksamheter.

Kommunstyrelsen

Även detta arbete pågår i likhet med ovan samt med
koppling till att revidering sker av Ekokommunernas
nyckeltal. Det har en koppling i helheten med Miljöprogram och Nyckeltal i EKO-kommun.

Idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsförvaltningen /folkhälsorådet deltar
i arbetet med att ta fram indikatorer för social hållbarhet.

Kommunstyrelsen

Hållbart kontor arbetas med som koncept inom KLF
under 2012-2013 i fyra delar:
1. Glada medarbetare
Arbetet har framskridit väl för Glada Medarbetare och
denna del i Hållbart kontor är inne ny fas.
2. Energieffektivt kontor har kommit igång med bl.a.
”nattvandring” energikoll på vad som är igång när
kontoret är stängt.
3. Resor och transporter har jobbat fram resepolicy
som är under remiss inför beslutsrunda.
4. Upphandling och ny teknik har utvecklats och till
detta kan nämnas bl.a Lync och Projektmodellen som
IT-utveckling tagit fram.
Ambitionen är att ta fram en sammanhållen produkt
som kan användas inom flera förvaltningar under
2013..

Övergripande uppdrag		

Kommunstyrelsen ska ta fram tydliga verktyg för att kunna visualisera
klimatsmart administration och mäta
effekterna.

38

Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att införa gemensamma kontaktcentra dit medborgarna kan vända sig
för att få personlig service och hjälp
med alla typer av ärenden, information
och vägledning.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska ta fram en
upphandlingspolicy som belyser ekologiska och sociala aspekter utifrån ett
hållbarhetsperspektiv.

Kommunstyrelsen

Folkhälsorådet ska ta fram en övergripande plan för folkhälsoarbetet.

Idrotts- och fritidsnämnden
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Utredningen avslutad och överlämnad till kommunstyrelsen 2012-10-30

Företagsamma
Karlskrona
Jobb, näringsliv och
entreprenörsanda

få dessa att bosätta sig i kommunen. 2012 har varit

Övergripande mål

betsmarknadsenhet, har på ett flexibelt sätt och med

• Karlskrona kommun ska vara det självklara valet
för nystartade och befintliga företag.
• Karlskrona kommun ska aktivt medverka och stimulera hela regionens utveckling, expansion och
attraktionskraft.		
• Karlskrona kommun ska vara en mötesplats i hela
Östersjöregionen för företagande, miljöarbete,
besöksnäring och event.
• Blekinge Tekniska Högskolas kraft och närvaro i
kommunen ska tas tillvara.
Karlskrona kommun arbetar kontinuerligt i både
strategisk planering och löpande ärenden med att
stimulera och möjliggöra tillväxt. Under 2012 har stor
kraft lagts på att skapa förutsättningar för bland an-

Hållbarhetskriterier har inarbetats i upphandlingspolicyn, som blev färdig efter årsskiftet.

nat ABB:s utveckling i Karlskrona.
Karlskrona kommun samarbetar med BTH och
studentkåren för att dels rekrytera studenter, dels

ett år med hög arbetslöshet och då inte minst bland
kommunens ungdomar. Karlskrona kommuns arhög kvalité varit en väg till arbete och/eller studier för
många. Under året har drygt 1000 personer haft sysselsättning via enheten, däribland 300 feriearbetande
skolungdomar.
Utveckling i Karlskrona AB arbetar aktivt med att
marknadsföra Karlskrona som etableringsort. Bolaget
har ett brett nätverk inom befintligt näringsliv och
arbetar kontinuerligt med att locka nyetableringar och
underlätta för nyföretagande i Karlskrona. Arbetet
med att införa sk lotsar har påbörjats. Syftet är att
företag ska ha EN ingång till kommunens samlade
verksamhet och underlätta för företagen.
Ett koncept arbetas fram för att vidareutveckla
Telecom City till Science Park. Science Park är en fysisk kreativ mötesplats som bedrivs under ett namn/
varumärke på ett område i nära samarbete med
högskolan. Syftet är att vara företagsmagnet som
attraherar individer och kompetensintensiva företag
till Karlskrona.

Förslag till Folkhälsoplan blev klar före årsskiftet.
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Verksamhetsmål
Mål

Måluppfyllelse

Minst 250 nya företag skall startas
årligen i Karlskrona.

Utveckling i
Karlskrona AB

Målet är uppfyllt.
T o m december 2012 har 260 företag startats varav
52% av kvinnor.

Antalet företag per kommuninvånare
ska öka årligen.

Utveckling i
Karlskrona AB

Målet är uppfyllt.
Antalet företag har ökat med 3,75 företag per 1000
invånare

Karlskrona kommun ska vara bland de
125 högst rankade i Svenskt Näringslivs undersökning om näringslivsklimatet år 2012.

Utveckling i
Karlskrona AB

Arbete med måluppfyllelse pågår
Mäts våren 2013

Karlskrona kommun ska vara bland de
80 bäst rankade i undersökningen Insikt som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) år 2012.

Utveckling i
Karlskrona AB

Arbete med måluppfyllelse pågår
Karlskrona deltar inte i undersökningen 2012. Utbildningsinsatser har genomförts under hösten 2012

Antalet kooperativa/sociala företag ska
öka årligen.

Utveckling i
Karlskrona AB

Målet är inte uppfyllt
Inga kooperativa eller sociala företag har startats
under året. En policy om socialt företagande har
tagits fram och fastställts av Kommunfullmäktige. En
förvaltnings-övergripande samverkansgrupp kommer
att bildas under 2013 med mål att öka antalet sociala
företag.

Handikappnämnden

I Handikappförvaltningen har genomfört en förstudie
och ett par platser har utpekats som lämpliga att
”knoppa av” och bedrivas i kooperativ form.

Uppdrag
Kommunstyrelsen ska ta initiativ till ett
nätverk för företag, företagsföreningar,
kommunen och Blekinge Tekniska
Högskola enligt modellen Expansiva
Växjö.

Utveckling i
Karlskrona AB

Kommunstyrelsen ska ta initiativ till att
tillsammans med näringslivet och Blekinge Tekniska Högskola utveckla ett
nätverk med syfte att sprida kunskap
och teknik inom miljö- och klimatteknik
och hållbar utveckling.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska fortsätta utreda
möjligheten att skapa ett Navigator /
vägledningscentrum där kommun,
näringsliv och arbetsförmedlingen
samt andra aktörer samarbetar för att
effektivisera närheten mellan utbildning
och arbetsmarknadsinträdet.

Arbetet har inletts tillsammans med kommunens
miljöstrategiska enhet med fokus på hållbar tillväxt..
Arbetet för detta uppdrag utförs gemensamt med
arbetet för nedanstående uppdrag.

Kunskapsintensiva Karlskrona
Skola och utbildning		

Det är ett projekt som syftar till att förse elever

Övergripande mål

kvaliteten på utbildningen, utveckla nya metoder

• Skolan ska stimulera till nytänkande, ansvarstagande och ett kritiskt förhållningssätt för att ge
eleverna trygghet och handlingsmöjligheter i en
föränderlig värld. Andelen elever i grund- och

Arbetet utförs gemensamt med arbetet för ovanstående uppdrag

gymnasieskolan med godkända betyg ska öka
liksom andelen som fullföljer påbörjade gymnasieoch komvuxutbildningar.
Karlskrona kommun ska tillhandahålla en god utbildning som är utvecklande för individen och som

Kommunstyrelsen

Arbete med uppdraget pågår och redovisas under
2013.

ger kunskaper, färdigheter och förståelse. Skolan
ska utgå från var och ens förutsättningar och
förmågor att lära och utvecklas. Samtliga elever
i behov av stöd ska få hjälp. Våra kommunala
skolors möjlighet att profilera sig ska uppmuntras. Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd
genom hela utbildningssystemet.
• Miljöarbete ska vara en självklar del i våra kommunala skolor.
• Karlskrona kommun satsar på att successivt
införa ”En-till-En” enligt Falkenbergmodellen.
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med personliga datorer med målsättning att öka
och arbetsformer, öka lusten att lära nytt hos
såväl elever som pedagoger samt öka elevernas
måluppfyllelse och resultat.
• I Karlskrona kommun ska det råda nolltolerans
vad gäller kränkningar och andelen trygga elever
ska öka. Skolan ska arbeta med de demokratiska
värdena i en öppen och respektfull dialog och
uppmuntra till ökat elevinflytande över utbildningarnas innehåll och former.
• Arbetsmiljön för både personal och elever ska vara
utformad så att den för varje individ upplevs som
trygg, personlighetsutvecklande och kunskapsbefrämjande.
Mångfalds- och värdegrundsfrågor har varit viktiga
frågor i arbetet med att skapa en socialt hållbar skola.
Värdegrundsarbetet och uppdraget att öka elevernas
kunskapsre¬sultat har varit två av de viktigaste frågorna på skolorna under året. Skolan måste ge stöd
och särskilt stöd till de ungdomar, som behöver det,
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Verksamhetsmål
såväl kunskapsmässigt som när det gäller in¬satser

Utvärderingarna visar att barn/elever även blir modi-

för elevhälsa och trivsel.

gare att visa vad de kan, utvecklar sin självbild och

Gymnasieskolor har påbörjat en utbildningsinsats i

kroppsmedvetenhet men utvecklar också samarbets-

specialpedagogisk baskompetens för all personal,

förmågan.

två verksamheter återstår och bli klara hösten 2013.

ständigt med förbättringsprocesser både vad gäller

fördjupningsutbildning och görs i samarbete med

kunskapsmål och värdegrundsmål. Under året har

Linnéuniversitet.

olika satsningar kunnat genomföras som till exempel
elever i behov av särskilt stöd, kompetensutveck-

lans verksamhet. Karlskrona kommun har under året

ling för personal. Satsningarna har troligtvis lett till

ansökt om flera internationella projekt och beviljats

en ökad måluppfyllnad och att fler elever erhållit ett

medel externt. Vi deltar i ett mångfaldsprojekt tillsam-

godkänt betyg under läsåret 2011/2012.

mans med Cardiff (Wales), tre projekt med Pretoria

Ehrensvärdska gymnasiet har påbörjat arbetet med

(Sydafrika) och ett utbytesprojekt med Yunnan,(

”En- till -En” (en dator till varje elev) och utökat sitt

Kina).

datorbestånd så alla elever har tillgång till en egen

På några skolor i Karlskrona kommun har man
infört utvecklingsprogrammet ”Ledaren i Mig”. Tre

erbjuda fler barn och unga möjlighet att ta del av skolans utbud. Köerna till skolans aktiviteter sjönk under

450 skolor i världen över har visat på positiva ef-

2012 med 60 % och nya arrangemang genomfördes.

fekter, såsom ökad motivation i skolarbetet, eleverna

Med kulturskolan som nav etablerades bl.a. under

tar eget ansvar för sina handlingar, stödjer ordning

vecka 49, ”Karlskrona älskar kultur”. Biblioteksverk-

och reda, förbättrar akademiska resultat, underlättar

samheten i hela kommunen har också haft stor och

kommunikation och konfliktlösning samt höjer nivån

uppskattad samverkan med skola och barnomsorg,

av ansvarstagande och engagemang bland föräldrar

bl.a. gjordes en stor satsning på skolan med produk-

och personal. Jämjö Kyrkskola, Jändelskolan 3-5

tion av en lärarhandledning för världsarvet. En del

och Torhamns skola har efter snart ett års erfarenhet

i denna satsning var att samtliga elever i årskurs 5,

sett tydliga förändringar i elevers och personalens

cirka 575 elever, besökte Lindhomen och repslagar-

kommunikation, handlingar och ansvarstagande.

banan.

Resultaten visar tydliga positiva effekter på både
läskunnighet och motivation för skolarbetet. Det
starka sambandet mellan läsförmåga och skolframgång är konstaterat i ett flertal forskningsprojekt.

Utbildningsnämnden

Arbete med måluppfyllelse pågår
Läsåret 2010/11 var första gången alla avgångselevers resultat mättes på lokal nivå. Den nationella
statistiken beskriver endast förhållandet för de elever
som erhåller ett slutbetyg.
66 % av eleverna hade godkänt betyg eller mer på
alla sina kurser läsåret 2011/2012, vilket är en ökning
från 61 % läsåret 2010/2011.

Andelen elever som fullföljer en påbörjad gymnasieutbildning ska öka årligen
från dagens nivå för att under denna
planeringsperiod nå minst 90 %.

Utbildningsnämnden

Arbete med måluppfyllelse pågår
Läsåret 2011/12 fullföljde 84 procent av eleverna
sin gymnasieutbildning vilket är en ökning från 83
procent läsåret 2010/2011.

Andelen kursdeltagare inom vuxenutbildningen som slutför sina kurser
under läsåret ska öka årligen för att år
2013 vara minst 80 %.

Utbildningsnämnden

Arbete med måluppfyllelse pågår
Andelen kursdeltagare som slutförde sina kurser på
den grundläggande vuxenutbildningen var 65 procent
år 2010 men sjönk till 59 procent 2011.
•
Andelen kursdeltagare som slutförde sina
kurser på den gymnasiala nivån uppgick till 77 procent 2010 men minskade till 75 procent 2011.
•
Andelen kursdeltagare som nådde godkänt
på nationellt slutprov inom svenska för invandrare
ökade 2011 från 85 procent till 97 procent på B-nivån
men minskade från 94 procent 2010 till 74 procent
2011 på C-nivån. En liten ökning skedde på D-nivån
från 50 till 54 procent.
•
Andel nybörjare 2009 som erhållit minst
godkänt på någon kurs åren 2009-2011 är 81 procent.
•
Skolverket presenterar resultaten för 2012
först i september 2013.
•
Skolledningen för Vuxenutbildningen anger,
i sin Kvalitetsredovisning för 2012, flera förbättringsförslag för att öka måluppfyllelsen.

Barn och ungdomar ska genom insatser enligt LSS/LASS ges möjlighet till
rekreation och utveckling. Insatserna
ska innehålla individuellt anpassade
och meningsfulla aktiviteter, social
aktiviteter och stöd till självständighetsutveckling och inre trygghet.

Handikappnämnden

Arbete med måluppfyllelse pågår
Handikappförvaltningen tillsammans med SF och
BUF har startat ett arbete för att stödja barn och
ungdomar som har behov av ökat stöd – GPS

Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet
ska öka årligen. Långsiktiga målet ska
vara 100 %.

Barn- och utbildningsnämnden

Målet är inte uppfyllt.

Kulturskolan arbetar mycket fokuserat med att

att arbeta på detta sätt. Programmet som finns i över

Läsprojektet ”Tidig Intensiv Lästräning” har arbetat

Andelen elever som går ut gymnasiet
med godkända betyg ska öka årligen.
Det långsiktiga målet ska vara 100 %.

dator.

skolor i Karlskrona är bland de första sex i Europa

med basfärdigheterna i läsning för årskurs 2.

Måluppfyllelse

Karlskrona kommuns gymnasieskolor arbetar

Satsningen följs upp med en specialpedagogisk

De internationella frågorna har stor betydelse i sko-

Mål

De nationella proven för årskurs 3 visar sammantaget på en mycket positiv utveckling.
Ungefär 1200 skolelever har arbetat med NTA
konceptet (Naturvetenskap och Teknik) som är ett
tidsenligt skolutvecklingsprogram som stimulerar till
läsning, dialog, skrivning, d v s kommunikation i alla
de former så som Skolinspektionen förordar och efterlyser i sina granskningsrapporter. Dessutom ingår
intresseväckande och stimulerande uppdrag i form
av laborationer av olika svårighetsgrad.
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Uppdrag
Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa
ett frivilligt tionde skolår i grundskolan,
som utgör en brygga, för de ungdomar
som inte når upp till målsättningen att
bli behöriga till gymnasiet.

Barn- och utbildningsnämnden

Uppdraget är i slutfasen. Eftersom Barn och
ungdomsförvaltningen har bedömt att frågan om
förlängd skolgång är en fråga som berör både den
egna förvaltningen och Utbildningsförvaltningen har
uppdraget bearbetats i gemensam arbetsgrupp

Barn- och ungdomsnämnden samt
utbildningsnämnden får i uppdrag att
införa en sammanhållen vägledningsorganisation.

Barn- och utbildningsnämnden

Slutfört. Politiska beslut fattade

Barn- och ungdomsnämnden får i
uppdrag att utreda möjligheten att på
en eller flera skolor införa Professor
Kroksmarks ”modellskola”, där pedagoger bland annat erbjuds möjlighet till
forskning och kompetensutveckling.

Barn- och utbildningsnämnden

Utredningsuppdraget är slutfört. Projektet är påbörjat
och fortlöper

Kulturnämnden får i uppdrag att i
dialog med studieförbunden ta fram ett
nytt regelverk för fördelningen av de
kommunala bidragen

Kulturnämnden

Uppdraget är fullgjort i och med att kulturnämnden
fattade beslut om nytt regelverk vid sitt sammanträde
i september. Regelverket är framtaget i dialog med
Blekinge Läns Bildningsförbund och samtliga studieförbund som har verksamhet i Karlskrona kommun.

En styrgrupp får i uppdrag att arbeta
vidare med det förberedande arbetet
för ett nytt och modernt stadsbibliotek

Kulturnämnden

Under 2012 har styrgruppen, under sina sex sammankomster, lagt riktningen mot ett kulturhus innehållande nytt stadsbibliotek, kulturskola, blackbox,
scener, utställningshall, café/restaurang och ett
medborgarservicekontor. Flexibla ytor, hållbarhet och
scener på olika platser i byggnaden är av största vikt.
Syftet är skapa ett gemensamt och starkt kulturcentra
i Karlskrona. Riktningen följer tidigare års beslut från
kommunstyrelsen att samordna ett nytt bibliotek
med annan verksamhet under ett och samma tak på
Kungsplan, vilken ligger i direkt anslutning till stadsutvecklingen kring Pottholmen.

Attraktiva Karlskrona		

Livskvalitet, kultur och upplevelser
Övergripande mål
• Karlskrona kommun ska synliggöra, vårda och
bruka traditioner och kulturarv med särskilt fokus
på Karlskronas ställning som världsarv och utveckla en hållbar, estetisk och attraktiv livsmiljö.
• Karlskrona ska vara staden som sjuder av framtidsoptimism och samtidigt värnar sin historia.

• Karlskrona ska vara en kommun med ett varierat
och inspirerande utbud av idrotts- och kulturaktiviteter. Stödet till föreningar ska ge förutsättningar
och möjligheter till att självständigt utveckla en
kvalitativ verksamhet och rikt utbud av aktiviteter.
Det ska finnas ett varierat utbud av anläggningar
och lokaler med god tillgänglighet som tillgodoser
en mångfald av aktiviteter. Mötesplatser för ungdomar att träffas på ska finnas där behov finns.

Stadens attraktionskraft ska förstärkas genom att
öarnas och skärgårdens stad marknadsförs så
att fler väljer att besöka, bosätta sig i och uppleva
Karlskrona.
• Karlskrona kommun ska erbjuda unika förutsättningar och möjligheter för människor att skapa sig
ett boende i en attraktiv livsmiljö som skapar en
hög livskvalitet.
• Karlskrona kommun ska aktivt jobba för att öka
sin andel kommuninvånare och marknadsföra sig
som en attraktiv kommun att bo och verka i.
• Planberedskap ska finnas för att möta utveckling
och efterfrågan av bostäder, verksamhetslokaler
och servicefunktioner. Den skall präglas av hög
service och snabba handläggningstider.
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Uppdrag
Karlskrona kommun arbetar kontinuerligt med att
skapa förutsättningar för ett attraktivt Karlskrona
med goda möjligheter för tillväxt och bevarande av
värdefulla miljöer. Nio detaljplaner har antagits 2012
som ger planberedskap. Pottholmen har gått in i ett
nytt skede mot förvekligande av en ny stadsdel vid
stadens entré. Kommunen har därtill påbörjat en
strategisk plan för utveckling av Karlskrona skärgård.
Planen avser både boende och näringsliv i skärgården.
Planering och genomförande av stadsmiljöåtgärder
fortlöper.
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Verksamhetsmål
Världsarvsarbetet har under året haft ett tydligt

utan insyn. Det ger möjlighet till bad för olika etniska

fokus på barn och unga. En lärarhandledning har

grupper. Vid Lyckåvallen har nya omklädnings- och

producerats och hemsidan har utvecklats. Besöks-

förrådsutrymmen byggts och en ny fullmåttsgräsplan

centrum/Trefaldighetskyrkan hade öppet mellan

anlagts. För att utveckla möjligheterna för funktions-

6 juni och 31 augusti och slog besöksrekord med

nedsatta har bl.a. en hörslinga installerats i Nättraby

totalt 19 400 besökare. Återkommande arrangemang

Folkets hus. Toaletter för rullstolsburna har anlagts

under året såsom kammarmusikfestivaler, national-

vid utomhusbadet i Rödeby

dagsfirande och stöd till föreningar och organisatio-

Karlskronahem har under året påbörjat nybyggna-

ner genomfördes framgångsrikt. Via ett stort antal

tion av äldreboende samt projekterat bostäder på

arrangemang på Konserthusteater och Sparresalen

Vedebylund.

Mål
Minst tre aktiva insatser ska genomföras varje år för att få fler inpendlare
till att flytta till Karlskrona.

Måluppfyllelse
Miljö – och byggnadsnämnd

Karlskrona kommun ska under perioden 2012-2014 öka sin befolkning med
minst 500 personer per år.

Målet är inte uppfyllt.
• Befolkningen 1 november 2012 uppgick till 63 805
invånare, en minskning jämfört med 1 november 2011
med 508 personer.
• På kommunledningsförvaltningen har grunden
till ett material för rekrytering av nya karlskronabor
tagits fram. Bland de målgrupper som har tagits fram
märks:
Personer som ska rekryteras till ABB, personer som
ska rekryteras i Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem, studenter vid BTH samt Stenapersonal
som jobbar på Karlskrona-Gdynialinjen men som bor
i Göteborg.

blev kulturutbudet extra stort under året. Med staden
som fond genomfördes också ett internationellt
konstprojekt.
Under året har Karlskrona kommun gjort en
inventering av anläggningar för idrott och driftsformer för anläggningar i kommunen. I samband med

Bolagskoncernen

• Bolagen arbetar bla med:
Erbjuda lokaler så att företag kan etableras och
utvecklas, utöka antalet studentlägenheter, stärka
Karlskrona som attraktiv bostadsort genom bla bra
stadsnät, miljöriktiga uppvärmningsalternativ för privatbostäder och skapa bra boende i sunda bostäder
till rimlig kostnad

Idrotts- och fritidsnämnden

• Denna punkt har beaktats i det Ungdomspolitiska
Programmet som har tagits fram via Idrotts- och
fritidsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en översiktsplan över
skärgården.

Miljö – och byggnadsnämnd

• Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med översiktsplanen för skärgården.

Miljö- och byggnadsnämnden får i
uppdrag om att utreda möjligheten att
ansöka till att gå med i regeringens
satsning Hållbara städer.

Miljö – och byggnadsnämnd

• Frågan är utredd. Delegationen för hållbara städer
är nerlagd. Målet går inte att uppfylla.

Kulturnämnden får i uppdrag att ta
fram bidragsnormer för stöd till barn
och unga inom föreningslivet.

Kulturnämnden

• Arbetet med detta uppdrag pågår och beslut fattas
under våren 2013. Ett antal möten med berörda föreningar har hållits. Syftet med dessa har varit dels att
kartlägga vilken barn- och ungdomsverksamhet som
bedrivs och dels att föra en dialog om vilka bidragsnormer som kan vara relevanta. Förvaltningen har
även gjort en inventering av vilka bidragsnormer som
används i andra kommuner.

inventeringen prioriterades även, tillsammans med
föreningsrepresentanter, anläggningsbehovet på kort
och lång sikt.
Kommunen har även anpassat lokalerna i Rödeby
simhall för att möjliggöra för alla ska kunna bada

Uppdrag

Verksamhetsmål
Mål

Måluppfyllelse
Målet är uppfyllt
• Kön har minskat från 540 elever föregående år till
223 elever 2012. De åtgärder som vidtagits är bland
annat att externa pedagoger har anlitats, en producenttjänst har skapats, en översyn av kön har gjorts
och ett nytt administrationsverktyg har införskaffats.

Kulturskolans kö ska minska årligen för
att under planperioden minimeras.

Kulturnämnden

God planberedskap ska finnas för
att möta utveckling och efterfrågan
på bostäder, verksamhetslokaler och
servicefunktioner. Planeringen av nya
bostäder ska vara minst hälften av det
ökade invånarantalet.

Miljö – och byggnadsnämnd

Målet är uppfyllt.
• P g a att invånarantalet i kommunen har minskat
2012 hade man inget behov av planering av nya
bostäder.

Antalet besökare på kommunens simhallar/varmbadhus ska öka årligen.

Idrotts- och fritidsnämnden

Målet är uppfyllt.
• Antalet besökande på Karlskrona Simhall/Varmbadhus har ökat jämfört med motsvarande tid 2011.
Rödebybadet har även antalet bad ökat jämfört med
2011 med mer än 2.000 personer.
• Handikappförvaltningen har startat ett samarbete
med idrottsföreningar för att dessa skall kunna starta
aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Kulturnämnden får i uppdrag att utreda
varför kön till kulturskolan har ökat och
ta fram en åtgärdsplan för att minska
kön. Om det krävs ska Kulturnämnden
göra en omfördelning i sin internbudget
för att skapa ekonomiskt utrymme för
att minska kön till kulturskolan.

Kulturnämnden

Målet är uppfyllt.
• Utvärdering av kommunens kvalitetsundersökning
har skett. 34 % av ungdomarna 10-18 år är på gård
varje månad eller oftare 2011 att jämföra med 28 %
2008

• Uppdraget är fullgjort. I internbudgeten för år 2012
tillfördes kulturskolan cirka 750 tkr genom omfördelning inom given ram. Kulturskolan tog i samband med
detta fram en åtgärdsplan för arbetet med minskning
av köerna. Kulturnämnden fick en delrapport av chefen för kultur-skolan i mars och slutrapport lämnades
i december. Arbetet med att fortsatt minska köerna
fortsätter och kulturskolan har tillförts ytterligare 200
tkr i 2013 års budget för att möjliggöra detta.

Idrotts- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra en upprustning av
Lyckåvallen inom ram.

Idrotts- och fritidsnämnden

Uppdraget är fullgjort.• Byggnaderna är klara. Anläggandet av en gräsplan har slutförts.

Handikappnämnden

Antalet besökare på kommunens ungdomsmötesplatser ska öka årligen.
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Arbete med måluppfyllelse pågår
• Nio detaljplaner har antagits som ökar Karlskronas
attraktionskraft och skapar förutsättningar för inflyttning. Stadsmiljöprojekt har genomförts som stärker
staden.
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Idrotts- och fritidsnämnden
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takbyten på 16 stugor, renovering av servicebyggnad
och ny asfaltsbeläggning på campingplatsen och i

Långö har renoverats varav Hägnan fått en helt ny

anslutning därtill.

Brygga. ’

Kommunen har 2012 satsat på det eftersatta

ningar genomfördes under året, nytt material tillsam-

ningen har finansierats av utökade parkeringsintäkter

mans med de befintliga undersökningarna resulte-

samt extra underhållsanslag från kommunstyrelsen.

rade i en rapport, ”statusbedömningar av kaj, fiske

Med de ökade parkeringsintäkterna kan det eftersatta

samt skärgårdshamnar

Tre signalanläggningar på Österleden har bytts ut

• I allt Karlskrona kommun gör ska utgångspunkten
vara det långsiktigt hållbara samhället i samklang
med det naturliga kretsloppet. Innanför den ekologiskt hållbara ramen bygger vi ett social hållbart
samhälle som är tryggt, attraktivt och framåtblickande med fokus på eget ansvar och livskvalitet för
alla. En hållbar ekonomi får systemet att fungera
och är ett medel för att nå målen. Därför ska vi
vara rädda om det vi har i Karlskrona kommun.
• Vi vårdar fastigheter, gator, hamnar och parker för
att det är långsiktigt hållbart att hushålla
med såväl skattemedel som naturresurser.
• Karlskrona kommun ska aktivt arbeta med förnyelse och utveckling samt erbjuda kommunens invånare, besökare och näringsliv en effektiv och väl
fungerande teknisk försörjning, med god service
och en attraktiv offentlig miljö med helhetssyn på
ekonomi, livskvalitet och ekologi.

torp tagits i bruk. Värmeverket levererar miljövänlig
fjärrvärme och lokalt producerad miljöel. I första hand

ar är sammankopplade, vilket underlättar utryckning-

drivs kraftvärmeverket med förnyelsebart biobränsle.

ar från brandkåren samt ”grön våg” för bilister.

Kraftvärmeverket kommer att minska luftutsläppen till

Stora röjningar av tätortsnära skog har gjorts i
området runt Gräsvik och Backabo.
Trädplan för Karlskrona kommun har upprättats
och 1000 träd har inventerats.
Renovering av rabatter har gjorts i Nättraby, Rö-

Övergripande mål

Under hösten har Kraftvärmeverket på Bubbe-

till nya energisnålare anläggningar. Dessa anläggning-

deby, Jämjö, Lyckeby och på Trossö.

Miljö, energi och trafik

Undersökningar yttre fiskehamnar, dykundersök-

underhållet och asfaltsbeläggningar har lagts. Sats-

beläggningsunderhållet minska årligen.

Blågröna Karlskrona
värnar kretsloppet

Bryggorna på badplatserna Hägnan, Saltö och

mindre än en femtedel av vad som släpps ut idag.
Sociala uthålligheten gynnas av att alla grupper
får möjlighet till bostad. Karlskronahem arbetar med
olika projekt för bla ungdomar (entreprenörskap
och delaktighet i idrotts- och samhällsliv). Bolaget
samarbetar bla med en fotbollsförening och hyres-

Fyra lekplatser har renoverats, arbetet med områ-

gästföreningen genom att tex spelarna trivselvandrar i

deslekplatsen i Rödeby har slutförts och områdeslek-

bostadsområden. Tryggheten inom bolagets bestånd

platsen på Mariedalsfältet har påbörjats

har förbättrats i undersökningar om upplevd trygghet.

• I Karlskrona kommun ska det vara rent, städat,
välskött och grönt. Inom Karlskrona kommuns
fastighetsbestånd ska inget fossilt bränsle användas och vi ska ha en effektiv energianvändning.
• Kollektivtrafikresandet ska fördubblas till år 2030.
Karlskrona kommun deltar i Energimyndighetens program Uthållig kommun och vi har under året arbetat
med att utforska möjligheterna att möta efterfrågan
på biogas, möjligheten att få till stånd en solcellspark
i kommunen samt med att engagera näringslivet inom
området energieffektivisering. Arbetet med ett nytt
Miljöprogram har påbörjats.
Karlskrona kommun medverkar i stadsförnyelsearbete i samverkan med näringsliv. Trygga och säkra
miljöer och mötesplatser skapas med hög attraktivitet. Genom att verkställa intentioner i kommunens
översiktsplan minskas individuellt transportberoende
med bil och kollektivtrafik och folkhälsa gynnas.
Kapellet i Kapellparken renoverades under 2012.
Byggnaden som har ett historiskt värde var i starkt
behov av renovering. En stor underhållssatsning är
gjord på Kristianopels camping med bland annat
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Verksamhetsmål
Mål

Måluppfyllelse
Målet är uppfyllt.
• Fastigheter: Årets planerade underhåll uppgår till 34,3 mnkr och
det oplanerade underhållet uppgår till 15,9 mnkr. Kvoten blir således
2,16. Föregående år uppgick kvoten till 1,44. Andelen planerat underhåll har ökat i förhållande till det oplanerade underhållet.
Vägar: Det planerade underhållet uppgår till 11,4 mnkr och det oplanerade underhållet uppgick samma år till 1,2 mnkr, vilket ger kvoten
9,8 att jämföra med 2011 då kvoten var 8,5.

Andelen planerat underhåll på fastigheter och vägar ska öka årligen i förhållande till det oplanerade.

Tekniska nämnden

Karlskrona kommuns fastighetsbestånd
ska minska sitt beroende av fossila
bränslen årligen. Senast år 2015 ska
Karlskrona kommuns fastighetsbestånd
vara oberoende av fossila bränslen.

Tekniska nämnden

Energiförbrukningen i kWh per kvm i
kommunens fastigheter och anläggningar ska minska årligen.

Tekniska nämnden

Målet är uppfyllt.
• Energiförbrukningen har minskat till 96 kWh/kvm 2012-12-31 från
98 kWh/kvm 2011-12-31.

Energiförbrukningen per belysningspunkt inom trafikbelysning gata/trafik
ska minska årligen.

Tekniska nämnden

Målet är uppfyllt.
• Energiförbrukningen per belysningspunkt inom trafikbelysning
gata/trafik är 2012-12-31 430 kWh per ljuspunkt, jämförelsetal
2010-12-31 är 452 kWh per ljuspunkt. Energiförbrukningen för gatubelysning beräknas på effekt och drifttid. Under 2012 har installerats
dimringsutrustning i 15 elstationer och dimring av ytterligare 1 500
armaturer. Utbyte av 1400 kvicksilverarmaturer till högtrycksnatriumarmaturer skulle ha utförts 2012 men är fördröjt till våren 2013 på
grund av att upphandlingen är överklagad till förvaltningsrätten.

Andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen, som bedöms med anmärkning, ska minska.

Tekniska nämnden

Andelen flerfamiljshus med sortering av
hushållsavfall ska öka årligen.

Tekniska nämnden

Andelen hushåll som har valt sortering
av hushållsavfall ska öka.

Antalet förskolor och grundskolor med
”Grön Flagg” eller annan miljöprofil ska
öka med minst två varje år.

Antalet kollektivresor per invånare skall
öka årligen.

Tekniska nämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen

Målet är uppfyllt.
• Avvecklingen följer plan och vid slutet av 2012 återstår 10 oljeeldade anläggningar.

Målet är uppfyllt.
• Nyckeltal redovisas som femårsmedelvärde och har minskat från
28,0 % 2007 (första femårsperioden) till 22,3 % 2011.
Målet är uppfyllt.
• 2012-12-31 har 89,7 % av boende i flerfamiljshus valt sortering av
hushållsavfall, vilket är en ökning med 1,1 % jämfört med 2011-1231.
Målet är uppfyllt.
• 2012-12-31 har 98,6 % av permanentboende i villa valt sortering
av hushållsavfall, vilket är en ökning med 0,5 % jämfört med 201112-31.
Målet är inte uppfyllt
• Delar av Trossö verksamhetsområde är i uppstartsfasen av ett
samarbetsprojekt med BTH om ”Hållbar utveckling”. Projektet omfattar både förskola och skola. En förskola är certifierad och 5 förskolor är i ansökningsskedet. Även inom andra verksamheter pågår
utveckling av arbetsformer inom natur och miljö dock inte kopplade
till konceptet Grön Flagg.
Målet är inte uppfyllt
• Antal resor/invånare 2011 har varit 79,94 och 2012 79,13 dvs en
minskning med 0,81 resor/invånare. Det minskade antal resande kan
förklaras med upprustningen av järnvägen Karlskrona-Emmaboda.
2011 var resandet mellan Karlskrona-Emmaboda med tåg och buss
224 255 resor och 2012 med buss 127 322, dvs en minskning med
96 933 resor. Om vi ej tar med trafiken Karlskrona-Emmaboda får vi
följande antal resor/invånare 2011 76,45 och 2012 77,13, dvs. en
ökning med 0,68 resor/inv.

Karlskrona som nav i Östersjön
Besöksnäring, skärgård och
event
Övergripande mål
• Karlskrona kommun ska spetsa sin marknadsföring och lyfta fram skärgården för att förmedla
Karlskronas unika position och kvalitéer.
• Karlskrona ska ha en levande stadskärna med
gränslösa upplevelser skapade av handel, besöksmål, kultur och mötesplatser. Vi ska också ta tillvara landsbygdens kreativa initiativ och mångfald.
• Karlskrona ska vara det självklara valet för upplevelser i sydöstra Sverige och Östersjöregionen.
Världsarvet, museer i världsklass, shopping, konferensfaciliteter, evenemang och aktiviteter möts i
skärgården.
• Arenabolaget ska intensifiera VisitSweden:s aktiviteter för olika målgrupper och arbeta strategiskt tillsammans med närliggande regioner för
att locka internationella besökare till Karlskrona.
Genom samarbete med Visit- Blekinge ska vi
säkerställa att besökare får ta del av det bästa
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av Karlskrona. För att synliggöra Karlskrona som
en attraktiv destination året om ska arbetet med
”Grupp & Konferens” öka.
• Samarbetet med Stena Line ska vara i fokus. Oerhörda möjligheter öppnas upp i och med Stena
Lines satsning i kommunen, vilket ska tas tillvara.
Värdskapet är en viktig del av besöksnäringen och
Karlskrona kommun ska vara pådrivare i arbetet
med utveckling och utbildning.
• Karlskrona ska vara ett förankrat varumärke
som alla stadens aktörer kan identifiera sig med.
Arenabolaget ska skapa förutsättningar för eller
genomföra evenemang som genererar turistomsättning till Karlskrona året runt.
• Karlskrona kommun ska verka för att öka den
kommersiella omsättningen och antalet besökare
i Karlskrona city. Gästhamnarna och en stadsmarina ska under planperioden utvecklas och
antalet båtplatser ska öka.
Karlskrona kommun arbetar kontinuerligt med
stadsförnyelse som gynnar handel och turism. Nästa
etapp för Hoglands park har tagit form. Efter avslutad
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markanvisningstävling fortlöper arbetet med att ex-

Bolaget samverkar med ”Entré Karlskrona” som en

ploatera Skeppsbron och stadens nya stadsmarina.

del i att kunna utveckla Karlskrona inom segmentet

Skärgårdsplanering syftar till att lyfta fram potential i

”grupp & konferens”. Bolaget samverkar och sam-

vår skärgård.

finansierar tillsammans med det lokala näringslivet

Utveckling i Karlskrona AB samarbetar med Stena

olika evenemang. Marknadsföringen av Karlskrona

Line och Region Blekinge för att öka och förbättra

som destination och etableringsort sker bland annat

insatserna för att locka internationella besökare till

genom sociala medier. Uppgradering av Visit Karls-

Karlskrona. Under 2012 har beslut fattats om eko-

kronas sökmotor kommer att genomföras 2013.

nomiskt tillskott till bolaget för att ytterligare kunna

.

satsa på evenemang för att stärka besöksnäringen.

Verksamhetsmål
Mål

Måluppfyllelse

Minst två investerare ska göra etableringar inom besöksnäringen 2012.

Utveckling i
Karlskrona AB

Målet är uppfyllt.
• Totalt har 15 företag inom besöksnäringen har etablerats och fler än två har gjort investeringen.

Arenabolaget ska utveckla eller attrahera minst två stora årliga evenemang
som har nationellt eller internationellt
intresse.

Utveckling i
Karlskrona AB

Målet är uppfyllt.
• Under året har två nationella evenemang genomförts.

Besöksnäringen i kommunen skall
öka årligen med 5 % uttryckt i antalet
gästnätter.

Utveckling i
Karlskrona AB

• Mäts på helår i mars 2013

Antalet företag inom besöksnäringen
ska öka årligen.

Utveckling i
Karlskrona AB

Målet är uppfyllt.
• 15 företag inom besöksnäringen har startat under
året

Trygga Karlskrona		
Stöd och omsorg

För att förbättra situationen för barn och ung-

Övergripande mål

förvaltningsövergripande arbete i samverkan med

• I Karlskrona kommun ska människor ha en ekonomisk och social trygghet.
• Vi ska skapa förutsättningar för integration av
barn, unga och vuxna. All stöd- och omsorgsverk-

Uppdrag

samhet ska utgå från individens behov, gynna livsTekniska nämnden får i uppdrag att
tillsammans med lokala krafter titta på
möjligheten att uppföra automatiska
serviceuppställningsplatser för husbilar
i Karlskrona kommun.

Tekniska nämnden

•Tekniska förvaltningen och camping- och gästhamnsentreprenörer samt Sveriges Camping- och
Stugföretagares Riksorganisation, SCR samarbetar
om hur husbilsgäster till Karlskrona kan tas emot på
bästa sätt och möjligheten att öka husbilsturismen.
Den mest prioriterade frågan är att skapa möjlighet
för husbilsägarna att tömma avloppet och tekniska
förvaltningen ska lösa frågan till semestersäsongen
2013.
Säsongen är kort och investeringar krävs för att
ge service i form av vatten, avlopp, elanslutning och
avfallshantering. Husbilsägarna vill enligt SCR:s undersökningar vara stadsnära och ha tillgång till ovanstående faciliteter. Karlskrona kommun har ett antal
husbilsplatser i Gästhamnen och Dragsö camping har
erbjudande med Quickstop för husbilsägare där de
har tillgång till all service när de stannar över natten.

kvaliteten och vara utvecklande för den enskilde.
• Folkhälsoaspekten ska genomsyra allt arbete i
Karlskrona kommun och det förebyggande arbetet
ska vara grunden i vår verksamhet.
• Lekmannastödet utgör ett angeläget komplement
till professionen varför övervakare, kontaktpersoner, gode män och förvaltare måste få stöd i att
utföra sina uppdrag.
Människor med beroendeproblematik, psykisk
ohälsa, samsjuklighet och funktionsnedsättningar
ska få det stöd som krävs för att de själva ska
kunna skapa sig ett bra liv och känna delaktighet
i samhället.

domar avseende deras psykiska hälsa krävs ett
landstinget.
• I Karlskrona kommun ska alla ha möjlighet till
ett boende – det ska inte finnas några hemlösa.
Detta är ett prioriterat område. Socialnämnden
har utvecklat olika stödsystem och verksamheter
för nå detta mål.
• I Karlskrona kommun ska det vara en självklarhet inom omsorgen att par får möjlighet att leva
tillsammans.
Organisationen i Karlskrona kommun är utformad för
att kunna möta de behov som kommunmedborgarna
visar upp, inom ramen för reglemente och gällande
lagstiftning.
Uppgiften - att vi ska vara till för medborgarna i
Karlskrona, måste alltid vara det som styr verksamheten. Verksamheten ska vara effektiv, professionell och
uppvisa en hög kvalité.
Organisationen och verksamheten ska få ut mesta
möjliga till en så låg kostnad som möjligt. Denna
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Verksamhetsmål
strategi ställer stora krav på flexibilitet och att vi

joner i prestationsersättning från regeringen. Arbetet

ständigt förmår förändra metoder och förändrings-

som gjorts handlar om att det skrivs ut mindre medi-

verktyg i takt med att samhälle, individer och familjers

cin som inte är lämpligt till äldre, färre antal fallolyckor

livssituationer förändras. Förmågan att i rätt tid göra

och omsorgen har blivit mer individanpassad.

rätt saker, är en avgörande faktor för att det sociala

Under 2012 har äldreförvaltningen, på uppdrag av

arbetet ska bli framgångsrikt och att vi tillsammans

kommunstyrelsen, samverkat med Brottsförebyggan-

med den hjälpsökande kan åstadkomma en varaktig

de rådet (BRÅ) och Myndigheten för samhällsskydd

förändring. Alla kommunmedborgare kan ansöka om

och beredskap (MSB) för att vidta åtgärder som främ-

ekonomiskt bistånd som ett yttersta skyddsnät när

jar äldre kommuninvånares upplevelse av trygghet.

behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Detta har gjorts dels i det dagliga arbetet genom att

Samarbete och samverkan är andra grundpelare
för att åstadkomma goda levnadsbetingelser genom
resurser är det extra viktigt att göra rätt saker och att

internationella äldredagen och seniorveckan, samt
• Genomföra en utbildning om hot och våld i nära
relationer.

Äldrenämnden

Det av kommunfullmäktige framtagna
framtidsprogrammet ska utgöra basen i
verksamheten för våra äldre.

Äldrenämnden

Arbete med måluppfyllelse pågår
• För utveckling av framtidsprogrammet har en
projektgrupp bildats med representanter från
äldrenämnd, kommunala pensionärsrådet samt tre
tjänstemän från äldreförvaltningen. Projektgruppen
påbörjade sitt arbete som planerat i maj månad och
planeras vara slutfört under våren 2013.

Karlskrona kommun ska verka för
senior- och trygghetsboende med
gemensamhetslokaler.

Äldrenämnden

Arbete med måluppfyllelse pågår
• Förslag till plan för tillskapande av seniorbostäder
och trygghetsbostäder för äldre tillsammans med
förslag till riktlinjer för trygghetsboende lämnas till
äldrenämnden i februari 2013. Förslag till omvandling
av servicehus till trygghetsboende lämnas till äldrenämnden i februari 2013.

Hälso- och sjukvård, som är kommunens ansvar i särskilt boende, ska
utformas och ligga på en nivå som
garanterar god vård och medicinsk
säkerhet.

Äldrenämnden

Arbete med måluppfyllelse pågår
• I den årliga patientsäkerhetsberättelsen redogörs
för uppnådda resultat samt strategier för att verkställa
mål kommande år.

Möjligheten att välja vem som utför
hemtjänsten kompletteras med rätten
att välja mellan olika måltidsalternativ

Äldrenämnden

Karlskrona kommun ska erbjuda en
obruten vårdkedja för både män och
kvinnor inom missbruksvården.

Socialnämnden

Arbete med måluppfyllelse pågår
• Äldreförvaltningen arbetar med att utveckla valfrihetssystemet med utgångspunkt av brukarens situation i valet. Arbetet sker i enlighet med redovisning till
äldrenämnden 2011-11-22.
• Äldreförvaltningen ser två rätter som en viktig kvalitetsfråga och inväntar förslag från Serviceförvaltningen på hur de som måltidsproducerande verksamhet
kan leverera Äldreförvaltningen två måltidsalternativ.

Missbruksvården i Karlskrona ska vara
jämställd. Kvinnor och män ska få
samma stöd till ett liv utanför missbruk
och droger.

Socialnämnden

Målet är inte uppfyllt
• Socialförvaltningen har högt prioriterat frågan.
Förslag finns och har redovisats för socialnämnden
att förbättra vården för kvinnor. Detta fanns med som
budgetramförstärkning inför 2013, men förvaltningen
tillsköts ej medel. Utvecklingsarbete pågår för att lösa
frågan inom befintliga budgetramar.

De individuella genomförandeplanerna
ska alltid vara aktuella med utgångspunkt i hur den enskilde individens
behov och förutsättningar förändras
över tid.

Äldrenämnden

Målet är inte uppfyllt
• Se ovan

Handikappnämnden

Målet är inte uppfyllt
• Det strategiska verksamhetsområdet hemtjänst
redovisar att 133 genomförandeplaner saknas för
brukare i egen regi under december 2012.
• 90% av brukarna med omsorgsinsatser har en
aktuell genomförandeplan.

Handikappnämnden

Resultatet av den omfattande kvalitetsundersökningen visar att verksamheten håller hög kvalité och

Enligt medborgarundersökningen 2012 har trygghet

väl motsvarar de krav som lagstiftning och politiska

i Karlskrona fått högre betyg jämfört med tidigare

mål ställer på verksamheten. Särskilt visar resultatet

undersökningar.

på att de nationella riktlinjerna följs, och är inarbetade

Under våren 2012 utbildades kommunens de-

i evidensbaserade metoder inom hela vårdkedjan.

mensteam i BPSD-registret och rutiner skapades för

Alkohol- och drogsektionen ligger långt före övriga

registrering och uppföljningar. Vid uppföljningarna har

sektioner inom socialförvaltningen när det gäller ut-

många goda resultat uppvisats och det upplevs som

vecklandet av moderna och effektiva kvalitetssystem.

att personalen har fått ett redskap för personcentre-

Under 2012 har kommunens handikappomsorg

rad vård. Vid mättillfället den 30 september hade 32

fått en märkbar volymökning, framförallt avseende

BPSD-bedömningar gjort. Karlskrona kommun erhöll

insatserna särskilt boende och daglig verksamhet.

192 655 kr för utförda registreringar.

Detta, tillsammans med bristen på gruppbostäder

Under 2012 har fokus utökats till att omfatta fler

har tvingat förvaltningen till ett antal aktiviteter för att

kulturella aktiviteter. Träffpunkterna har arrangerat

möta enskilda stödanvändares behov. Under 2012

gemensamma aktiviteter, bland annat teaterföreställ-

öppnades ett helt nytt särskilt boende för vuxna med

ningar och dans, m.m. För att komplettera dessa

12 lägenheter. Behovet av platser i särskilt boende

gemensamma aktiviteter har även aktiviteter i mindre

är fortsatt stort och i planen för kommande år ligger

skala i närmiljön erbjudits de som inte kan eller vill

nybyggnation av flera boenden. Även gamla hus som

delta i större sammanhang.

inrymt korttidsverksamhet för såväl barn, ungdomar

Ett projekt som kallas Läskraft har startats och

som vuxna har lagts ner och istället har andra hus

utvecklats under året. Projektet genomförs som ett

byggts om till mer ändamålsenliga boenden. Detta

samarbete mellan Röda Korset, Vuxenskolan och

har medfört att insatserna enligt LSS nu kan tillgodo-

Äldreförvaltningen. Projektet syftar till att frivilliga be-

ses fullt ut enligt lagstiftningen kopplat till korttids-

söker kommunens särskilda boenden och arrangerar

verksamhet.

högläsning för personer med demenssjukdomar.

Karlskrona kommun har 2012 18,7% av de elever
som är inskrivna i grundsärskolan integrerade i undervisningen i grundskoleklass.

Målet är uppfyllt
• Samtliga personer som fått ett beslut om beviljad
insats från äldreförvaltningen har fått sitt beslut verkställt senast tre månader från beslutsdatum.
• Handikappförvaltningen uppfyller målet till 98 %.
På grund av att det inte finns några lediga lägenheter
i förvaltningen har ett fåtal personer fått vänta på att
nybyggnation skall ske.

Samtliga personer som fått ett beslut
om beviljad insats ska få sitt beslut
verkställt senast tre månader från
beslutsdatum.

• Andra året i rad anordnada Peppar peppar – en
dag om seniorers säkerhet i samband med den

möjligt.

Måluppfyllelse

• Äldreförvaltningen medverkar i BRÅ:s arbete,

det sociala förändringsarbetet. Med krympande
använda tillförda medel så rationellt och effektivt som

Mål

Karlskrona Kommun har genom att göra stora
förbättringar inom äldreomsorg blivit tilldelade 23 mil-
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Uppdrag
Socialnämnden får i uppdrag att säkerställa en genusneutral missbruksvård.

Socialnämnden

• Förslag finns och har redovisats för socialnämnden
att förbättra vården för kvinnor. Detta fanns med som
budgetramförstärkning inför 2013, men förvaltningen
tillsköts ej medel. Utvecklingsarbete pågår för att lösa
frågan inom befintliga budgetramar.

Socialnämnden får i uppdrag att ta
fram en handlingsplan för att stödja
barn i utsatta miljöer.

Socialnämnden

• Beslut socialnämnden januari 2013.

Socialnämnden får i uppdrag att utreda
om det inom nuvarande kostnadsram
går att införa ett Hem för Vård och Boende (HVB) för unga narkotikaberoende
tillsammans med andra kommuner.

Socialnämnden

• Färdigt förslag finns i samarbete med KKKVH-kommunerna. Vi avvaktar Gerald Larssons ansvarsutredning vad gäller missbruksvården.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utreda möjligheten till att alla förvaltningar och bolag ska kunna erbjuda
praktik, ungdomsplatser och kommunala beredskapsjobb för unga med
hjälp av sommarjobbspengar och
statligt stöd.

Kommunstyrelsen

• 300 sommarjobbare har haft sysselsättning under
2012 och 112 praktikplatser är klara.

Socialnämnden

• Socialförvaltningen medverkar i denna planering.
Arbetsmarknadsenheten har huvudansvaret.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utarbeta en förvaltningsövergripande
handlingsplan avseende barn och
ungdomars psykiska hälsa gärna i
samverkan med landstinget.

Kommunstyrelsen

Barn- och ungdomsnämnden får i
uppdrag att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag från och med 2012-08-01.

Barn- och ungdomsnämnden

• Enligt beslut KF infördes det inte 2012

Äldrenämnden ska presentera sin
utredning om införandet av en parboendegaranti.

Äldrenämnden

• Äldrenämnden beslutade i november 2012 om
riktlinjer till hur rätten att få åldras tillsammans ska
verkställas i Karlskrona. Uppföljning ska genomföras
och redovisas till nämnden vid varje kvartalsredovisning.

• Arbetet pågår.

Karlskrona som tror på
de mångas medverkan
Mångfald, demokrati och
medborgardialog

i samhällsplanering när det gäller detaljplaner och t

Övergripande mål

delaktighet från medborgare, föreningar och företag.

• Karlskrona kommuns verksamheter ska utgå från

En e-utvecklingsplan har också beslutats om som

ex vid pågående fördjupning av översiktsplanen för
Skärgården
Under året har en ny Vision tagits fram, med stor

en hållbar utveckling där kommuninvånarnas

visar på hur vi ska arbeta för att framöver kunna

behov och önskemål står i centrum. Verksamhe-

erbjuda fler e-tjänster. Dessutom har en teknisk platt-

ten ska utvecklas i dialog med dem som nyttjar

form installerats som möjliggör dessa tjänster.

verksamheten.
• Karlskrona kommun ska ta tillvara på männis-

Kommunen arbetar konsekvent med att möjliggöra
för många olika uttryck att visas. En medvetenhet

kors olikheter, kompetens och egen drivkraft.

finns också kring att det som produceras ska ha en

Utgångspunkten ska alltid vara att alla, oavsett

bred representation gällande kön, etnisk tillhörighet

kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörig-

och konstnärligt uttryck.

het, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell

Under våren 2012 har Karlskrona kommun ge-

läggning, ålder eller social bakgrund ska ha

nomfört dialoger med föreningar angående förslag

samma värde och känna sig välkomna i Karlskrona

till nya bidragsnormer. Dialog har även förts med

kommun.

elitföreningarna och de 15 största föreningarna i kom-

• Engagemang och vetskapen om att det är folket

munen kring olika frågor. Kommunen inriktar sig på

som styr är grunden för en levande demokrati.

ungdomars möjlighet att påverka verksamheter ska

• För att alla ska kunna delta i samhället vill vi

öka, liksom delaktigheten i planering av verksamhe-

förbättra tillängligheten, både funktionsmässigt

ten. Genomförda kvalitétsmätningar på kommunens

och med mer lättbegriplig information. Makt och

fritidsgårdar har visat att ungdomar upplever att de

inflytande ska delas rättvist i alla delar av sam-

kan påverka verksamheten. I simhallarna arbetas det

hällslivet.

kontinuerligt med att möta invånarnas önskemål vad

• Mångfald ska tas tillvara och ses som en konkur-

gäller tillgänglighet och anpassning av anläggning-

rensfördel i vår strävan att vara ett nav i Östersjön

arna. NKI- undersökningar görs regelbundet för att

för en positiv entreprenörsanda

mäta kundnöjdheten.
I samband med förändringsarbetet för ny skolor-
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Verksamhetsmål
Mål

Måluppfyllelse

Antalet besökare som använder våra
e-tjänster ska öka årligen.

Kommunstyrelsen

Målet är uppfyllt
• Andel e-fakturor av totalt antal leverantörsfakturor
har ökat från 22 % vid ingången av året till 41 % vid
utgången av 2012.
• Antal användare av e-rekryteringsverktyget har ökat
från 136 personer 2011 till 194 personer 2012.
• E-utvecklingsplanen och e-tjänstplattformen kommer
att bana väg för fler e-tjänster och locka fler användare.
• Karlskrona.se uppdateras för att lyfta fram och samordna e-tjänster på webben.

I Statistiska centralbyråns (SCB) Medborgarundersökning 2012 ska medborgarnas syn på tillgänglighet, information
och öppenhet förbättras i förhållande till
mätningen 2010.

Kommunstyrelsen

Målet är uppfyllt
• Resultatet från undersökningen visar en ökning för
området information från 52 till 54.

Antalet e-tjänster ska öka årligen.

Kommunstyrelsen

Arbete med måluppfyllse pågår
• En e-utvecklingsplan för Karlskrona kommun antogs i
kommunfullmäktige 19 juni. En plattform för e-tjänsteutveckling är installerad. Systemet anpassas till Karlskrona.se, integreras mot system för säker inloggning,
meta katalog med koppling mot Navet (folkbokföringsregistret) och ärendehanteringssystemet.
• En tjänst för att betala parkering via kommunens
webplats lanserades under hösten. Tjänsten använder
den nya mallen som tagits fram för att presentera nya
e-tjänster på ett enhetligt sätt.
• Den planerade övergången till elektronisk lönespecifikation har blivit försenad och kommer att ske under
våren 2013 istället för som planerat under hösten 2012.

Medborgardialoger och samråd ska
utvecklas och öka årligen.

Kommunstyrelsen

Idrotts- och fritidsförvaltningen

Handikapp-förvaltningen

SamhällsbyggnadsFörvaltningen

Barn- och ungdomsnämnden

Arbete med måluppfyllelse pågår
• I samband med visionsarbetet har en omfattande
medborgardialog ägt rum.
• Under våren 2012 har tre dialoger genomförts för
alla föreningar på tre olika orter kring förslag till nya
bidragsnormer.
• Dialog har genomförts med Elitföreningarna och
de15 största föreningarna kring olika frågor.
•Ungdomsdialog har genomförts kopplat till utvecklingen av skejting i kommunen.
• IFN och IFF har genomfört dialogträffar med
föreningarna under arbetet med omstrukturering av
bowlingen i Karlskrona.
• Under våren har nya broschyrer tagits fram för att
tydliggöra uppdraget avseende korttidsboende för
personer med insatser enl LSS.
• Medborgadialog och samråd är en del i förvaltningens planprocesser. Särskilda möten har hållits
ute i skärgården avseende skärgårdsplanering.• Ett
tematiskt seminarium har hållits i Tyska kyrkan om
jämställdhet i samhällsplanering och normnkritiskt
perspektiv.
• I samband med förändringsarbetet för ny skolorganisation intensifierades dialogen med föräldrar och andra
intressenter. En omfattande medborgardialog har ägt
rum.
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Hållbart ledarskap, service
och kvalitet
Övergripande mål
• Karlskrona kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare både för dagens och framtidens medarbetare. Karlskrona kommun ska verka för ett hållbart
arbetsliv med friska medarbetare som tar tillvara
all den kreativitet, drivkraft och kunskap som finns
hos våra medarbetare.
• Karlskrona kommuns värdegrund, som bygger på
värdeorden förtroende, möjligheter och trygghet, ska vara en självklar del i våra medarbetares

Ett nytt personalpolitiskt program har tagits fram i en
process som gjort att alla kommunens anställda haft
möjlighet att delta. Karlskrona kommuns samverkansavtal med de fackliga organisationerna har utvärderats och arbetet med förslag till nytt avtal påbörjat.
Karlskrona kommun arbetar aktivt för att rekrytera den på arbetsmarknaden attraktiva yrkesgruppen förskollärare med en långsiktig målsättning att
öka andelen utbildade pedagoger i förskolan. Inom
grundskolan märks stora svårigheter att rekrytera
lärare med vissa behörigheter, framför allt matematik
och NO lärare.

vardag. Vår vision som arbetsgivare är att varje
medarbetare ska känna sig som en viktig del i
kommunkoncernen och vara en god ambassadör
för hela Karlskrona. Vägen dit går via delaktighet
och medarbetarskap som ger en positiv anda i

Uppdrag
Karlskrona kommun ska utreda möjligheten att införa gemensamma kontaktcentra dit medborgarna kan vända
sig för att få personlig service och hjälp
med alla typer av ärenden, information
och vägledning.

Ambassadörerna som lyfter Karlskrona

hela Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen

Utredningen avslutad och överlämnad till kommunstyrelsen 2012-10-30
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Verksamhetsmål

Uppdrag

Mål

Måluppfyllelse

Lönesättningen inom de kommunala
verksamheterna ska vara jämställd.

Alla nämnder

Arbete med måluppfyllelse pågår
Arbetsvärdering och lönekartläggning är genomförd
och på ett par befattningar finns oskäliga skillnader.
Om målet är uppfyllt framgår vid nästa lönekartläggning då man kan se om dessa skillnader minskat.

Frisknärvaron ska öka.

Alla nämnder

Målet är inte uppfyllt.
Frisknärvaron har minskat från 53,5% 2011 till
53% för 2012.
Frisknärvaron i bolagen var under 2012 mellan
97%-100% (föregående år 98%-100%)

Sjukskrivningarna ska fortsätta minska.

Alla nämnder

Målet är uppfyllt.
Antal sjukdagar har minskat med 0,3 dagar/medarbetare. Antal dagar har också minskat i alla åldersintervall
förutom 60-67 år där ökningen är 6,3 dagar/medarbetare. Även minskning i frånvarointervall förutom 1-14
dagar som ökar med 0,3 dagar.
Nytt arbetstidsavtal med Kommunal är tecknat och i
detta ingår önskad sysselsättningsgrad som en möjlighet till heltid.

Önskad sysselsättningsgrad ska införas
i all vår verksamhet.

Alla nämnder

Målet är uppfyllt till 91%
Nytt arbetstidsavtal inkl kommentarer är tecknat med
Kommunal. I detta ingår önskad sysselsättningsgrad
som en möjlighet till heltid.
En nämnd har av ekonomiska skäl inte möjlighet att
erbjuda önskad sysselsättningsgrad (rör medarbetare
utanför Kommunals avtalsområde).
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Andelen nöjda medarbetare ska öka i
våra medarbetarenkäter.

Alla nämnder

Medarbetarenkäten genomfördes hösten 2011.
Ingen ny enkät 2012.

Andelen som svarar på våra medarbetarenkäter ska öka.

Alla nämnder

Medarbetarenkäten genomfördes hösten 2011.
Ingen ny enkät 2012.

Alla som har en fast anställning i Karlskrona kommun och önskar att jobba
heltid ska bli erbjuden en heltidsanställning

Alla nämnder

Arbete med måluppfyllelse pågår
Nytt arbetstidsavtal inkl kommentarer är tecknat med
Kommunal. I detta ingår önskad sysselsättningsgrad
som en möjlighet till heltid.
En nämnd har av ekonomiska skäl inte möjlighet att
erbjuda önskad sysselsättningsgrad (rör medarbetare
utanför Kommunals avtalsområde)..

Antalet timavlönade i Karlskrona kommun ska minska.

Alla nämnder

Den genomsnittliga sjukfrånvaron
för Karlskrona kommun ska fortsätta
minska. Långsiktigt mål ska vara 4 %.

Alla nämnder

Målet är uppfyllt
Antalet timavlönade har vid årsbokslutet minskat från
324 till 322 jämfört med 2011.
Antal sjukdagar har minskat med 0,3 dagar/medarbetare. Antal dagar har också minskat i alla åldersintervall
förutom 60-67 år där ökningen är 6,3 dagar/medarbetare. Även minskning i frånvarointervall förutom 1-14
dagar som ökar med 0,3 dagar.
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att
implementera det personalpolitiska
programmet.

Kommunstyrelsen

Uppdraget är slutfört.
Ett nytt personalpolitiskt program är framtaget tillsammans med alla medarbetare i Karlskrona kommun.
Samtliga chefer har erbjudits utbildning i programmet
och under 2013 ska man på alla arbetsplatsträffar
sätta mål utifrån perspektiven Medarbetarskap och
Ledarskap.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla möjligheterna till intern rörlighet.

Kommunstyrelsen

Arbete med uppdraget pågår. Hittills genomfört:
Utvärdering av kompetensverktyg pågår. Utbildning
i livs-och karriärvägledning för personalspecialister
planeras. Kartläggning av rekryteringsprocessen pågår
där intern rörlighet är en del.
Ledarskolaför länets kommuner har startats. Kompetensväxling för medarbetare på BUF som riskerar
uppsägning genomförd.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera arbetet med samverkansavtalet.

Kommunstyrelsen

Uppdraget är slutfört.
Blekinge Tekniska Högskola har genomfört en utvärdering som legat till grund för det nya samverkansavtal
som kommer att signas under februari månad 2013.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utforma ett kontinuerligt chefs- och
ledarförsörjningsprogram.

Kommunstyrelsen

Uppdraget är slutfört.
Ett kontinuerligt chefs- och ledarförsörjningsprogram
är infört för samtliga chefer i länet
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Översikt för bolagskoncernen

resultat. Under slutet av året har bolaget märkt en

ägarens resultatkrav. Bolaget uppfyller även ägarens

nedgång i inkommande volymer för sortering till

krav på soliditet.

anläggningen.

2012

2011

2010

2009

2008

331

323

315

309

298

finansnetto

7,4

6,8

6,2

6,6

-3,8

Soliditet i %

18

19

19

18

18

bolaget ser en mycket positiv utveckling av turisttrafi-

Eget kapital

328

325

322

316

312

ken i Karlskrona.

Balansomslutning

ken-koncernen.

Stadsnät

Bolaget fortsätter med sitt arbete med energibespa-

genom sin ägarfunktion skall samordna de verksam-

Mnkr

2012

2011

2010

2009

2008

Affärsområdet har en ny fastställd affärsplan för de

ringar. Bolaget har investerat i bla solceller för varm-

heter som bedrivs i aktiebolagskoncernen och styra

Omsättning

464

408

432

388

365

kommande fem åren. Under året har landsbygdsnätet

vattenproduktion på Mölleberg. En fortsatt anslutning

verksamheten efter de mål som kommunfullmäktige/

Resultat efter

förvärvats. Bolaget vann upphandlingen av Lands-

till fjärrvärme har pågått under året, vilket minskar

kommunstyrelsen bestämmer. Bolaget ägs till 100 %

finansnetto

14

19

27

30

35

Soliditet %

16

18

21

27

29

tingets kommunikation.

fossila bränslen. Ett större projekt för miljöinformation

Soliditet %, koncernen 16

17

20

26

28

Eget kapital

24

24

24

24

2 035 1 758 1 481 1 012

863

AB Karlskrona Moderbolag och helägda dotterbolag

Mnkr

Omsättning

Båttrafik

Resultat efter

Det entreprenadavtal som finns utgör grunden för

AB Karlskrona Moderbolag

vilande bolag. Under 2013 kommer Sydost Energi AB

Ändamål

och äga det elnät som redan idag finns i Affärsver-

att namnändras till Affärsverken Elnät i Karlskrona AB

Ändamålet med bolagets verksamhet är att bolaget

av Karlskrona kommun.
Mnkr

Omsättning

2012

2011

2010

2009

2008

1,6

1,6

2,5

1,7

1,7

Balansomslutning

24

Resultat efter
finansnetto

-10,9 -10,3

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

Soliditet %

18

18

26

41

44

Eget kapital

77

66

106

170

188

438

415

409

418

428				

Balansomslutning

Under året har en del förändringar i lagstiftningen för
bolagen gjorts. Anpassning av bla bolagsordningar
har gjorts utifrån lagstiftningen samt andra åtgärder
med koppling till förändringar avseende bolagens
upplåning. Bolaget har följt upp dotterbolagens
verksamheter genom bla riskdokument, ekonomisk
uppföljning, finansiella riktlinjer. Uppföljning under
året har inriktats på Utvecklingsbolaget, Kruthusen

Affärsverken Energi AB

Bolaget arbetar på olika sätt med trygghetsfrågor och

Ändamål

Bolaget har bland annat genomför ett antal aktivite-

829 mnkr. Koncernens resultat före dispositioner blev

resursutnyttjande främja en god elförsörjning. Bolaget

19 mnkr jämfört med budgeterat 17 mnkr. Avvikelsen

ägs till 100 % av Affärsverken Karlskrona AB

Viktiga händelser

varav 147 mnkr avsåg Kraftvärmeverket på Bubbe-

Bolaget har ökat sin försäljningsvolym under året. En

torp. Totalt investerades 175 mnkr inom affärsområde

ökad konkurrensen märks och marginalerna blir lägre.

värme.

Bolaget har ökat kundandelen inom eget nät vilket är

Moderbolagets, Affärsverken AB,
verksamhet under året per verksamhetsgren:
Affärsområdet har under året gjort omläggning från 6
till 20 kV i distributionsnätet samt byggt ut elmatning

2011

2010

2009

2008

Omsättning

399

394

580

392

312
12

Resultat efter
4,5

5,2

15,8

4,3

Soliditet i %

6

4

4

4

5

Eget kapital

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

75

109

106

125

99

Bedriva inköp, produktion och distribution av energi
inom områdena el, fjärrvärme fjärrkyla och gas,

Året inleddes med höga priser på bränsle till produk-

AB Karlskronahem

driva kommunikationsnät och IT-tjänster kopplade

tionen vilket försämrade resultatet. Igångkörning av

till den bransch företaget är verksam inom, insamla

kraftvärmeverket samt optimering av anläggningen

och omhänderta hushålls- och industriavfall, utöva

har prioriterats under året. Kraftvärmeverkets produ-

trafikservice, äga och förvalta fastigheter med flera

cerade volymer är fulltecknade.

till bolagets verksamhet. Affärsverken AB äger 100
% av aktierna i Affärsverken Energi AB och 100 % av
aktierna i Sydost Energi AB. Sydost Energi AB är ett

| K a r l s k ro n a k o mmuns årsredovisning 2012

insatser har gjorts under året med ca 10 mnkr mer
än budgeterat. Totalt har 79 mnkr nedlagts i investeringar under året varav den största är nybyggnation
av särskilt boende Handelsträdgården (33 mnkr) samt

2012

Värme

Affärsverken sköter insamling och omhändertagande

projektet har gått in i bolagets löpande verksamhet.

Det planerade underhållet uppgår till 41 mnkr dvs

Mnkr

Balansomslutning

Renhållning

samhällsliv). De goda erfarenheterna från ”BoBra”-

och 18 studentrum outhyrda.

ett av bolagens mål.

finansnetto

nörskap) och ”Efter skolan” (delaktighet i idrotts- och

Vid årsskiftet hade bolaget 7 outhyrda lägenheter

och Elnät. Bolaget investerade under året 273 mnkr

till kraftvärmeverket.

äga och förvalta andelar och aktier med anknytning

termed inriktning på ungdomar; ”GROW” (entrepre-

syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt

Ändamål

anläggningar för Affärsverksrörelsens behov samt

att kunna erbjuda all grupper möjlighet till boende.

Koncernen Affärsverken omsatte under året

kan till stor del hänföras till affärsområdena Värme

1 784 1 793 1 794 1 815 1 827

och sopsortering har avslutats och utvärderas.

Bolaget skall bedriva handel med energi. Bolagets

Elnät

Affärsverken Karlskrona AB

affärsområdet. Passagerartillströmningen ökar och

Viktiga händelser

samt affärsområdena stadsnät och elhandel.
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ombyggnation av fd Rosenfeldtskolan till bostäder
(21 mnkr).

Kruthusen Företagsfastigheter AB
Ändamål
Bolagets syfte är att med beaktande av kommunalrättsliga regler förmedla mark- och flexibel lokalupp-

Ändamål
AB Karlskronahem har som övergripande mål för sin
verksamhet att förvärva, avyttra och förvalta fastigheter eller tomträtter i Karlskrona Kommun.

Vivktiga händelser

av hushållsavfall enligt upphandling från kommunen.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till +7,4

Något lägre resultat än budget men ändå positivt

mnkr för år 2012 vilket är i överensstämmelse med

låtelse till företag och därigenom skapa etableringsoch utvecklingsmöjligheter för nya samt befintliga
företag och organisationer inom kommunen

Viktiga händelser
Bolaget omsatte 60 mnkr och redovisar ett resultat
på +0,8 mnkr för 2012 vilket överensstämmer med
ägarens resultatkrav..
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Vakansgraden är ca 4 % för bolaget som helhet och

i Karlskrona AB. Bolaget har tre verksamhetsgrenar;

det är framförallt på Campus Gräsvik som bolaget har

besöksnäring, näringsverksamhet och Telecom city.

vakanser. Bolaget har tillsammans med andra aktörer

En affärsplan för bolaget har arbetats fram. Under

påbörjat ett arbeta med att göra Campus Gräsvik till

året har beslut fattats om ytterligare 15 mnkr som

en Telecom City Science Park. Avtalen med BTH är

bolaget ska använda till sin verksamhet.
En stor del av arbetet under 2012 har varit inför

självkostnadsavtal och motsvarar 65% av omsätt-

Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Ö Blekinge

Melodifestivalen 2013 och övriga evenemang 2013.

ningen i bolaget.

Bolaget har arbetet med projektet ”Förenkla Helt
Mnkr

Omsättning

2012

2011

2010

2009

2008

61

57

60

55

55

Resultat efter
finansnetto
Soliditet i %
Eget kapital
Balansomslutning

Översikt Kommunalförbund
samt övriga delägda bolag

0,9

0,1

1,5

3

3

6

6

6

7

10

39

39

39

38

37

596

614

602

547

365

enkelt” som handlar om att underlätta för företag i
kontakter med kommun och myndigheter. Telecomcity är en av aktörerna som arbetar med bildandet av
en Science Park på Gräsvik.
Mnkr

Omsättning

Utveckling I Karlskrona AB
Ändamål
Bolaget ska arbeta operativt för nyföretagande och
näringslivets utveckling i Karlskrona kommun. Bola-

Karlskrona kommun.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge startade verksamheten 2000-07-01 och bedrivits efter de intentioner som fullmäktige i Karlskrona

2012

2011

2010

2009

2008

räddningstjänstplan. Kommunalförbundet ägs till

7,3

11,4

11,9

8,5

6,6

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

-1,7

-0,8

-0,2

-0,5

Soliditet i %

3

19

26

33

36

Eget kapital

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

18

3,4

2,5

1,9

1,6

2011 har under året funnit sina former. De tjänster
bildning, handledning och ”skräddarsydda” lösningar
för enskilda eller grupper av klienter. Två nya enheter
har startats under året; Dels ett boende för ensamkommande barn och dels ett boende för en klient
som kräver stor personaltäthet och mycket resurser.

Viktiga händelser

Dessutom har Klaragymnasiets internat flyttat till nya

Förbundet omsätter 70 mnkr och resultatet för år

och ändamålsenliga lokaler.

2012 är ett positivt resultat på 0,6 Mnkr.

Mnkr

Under 2012 har 1260 (1213) räddningsinsatser

Omsättning

2012

2011

2010

2009

86

77

68

68

get ska erbjuda god service och underlätta närings-

genomförts. Avtalet med Landstinget om hjärtstopps-

livets kontakter med den kommunala verksamheten.

assistans har positivt bidragit till ökat samarbete med

Finansnetto

2

4

3

6

Bolagets målgrupp är befintliga och nybildade företag

ambulanssjukvården och har genererat ett ökat antal

Soliditet %

61

56

58

67

samt företag som vill etablera sig i Karlskrona. Bola-

uppdrag.

Eget kapital

28

25

21

30

Balansomslutning

45

45

35

45

gets uppdrag är att arbeta aktivt för att nya företag

Under året har särskilda insatser gjorts för att infor-

ska etablera sig i Karlskrona och för att öka antalet

mera allmänheten i flerbostadshus om brandskydd

nationella och internationella besökare.

och för att säkerställa befintliga utrymningsvägar.

Resultat efter

Målet är att göra Karlskrona till en långsiktig hållbar

Ytterligare insatser har också gjorts för att systemati-

Karlskrona Baltic Port AB

och attraktiv etablerings- och destinationsort. Särskilt

sera vår utbildning i grundskolan för elever i år 5 och

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

fokus ska vara på näringslivet inom klimat och miljö,

8. Sammanlagt har i olika sammanhang nästan 5 000

av Karlskrona kommun och till 51 % av Stena Line

idrott & hälsa, landsbygdsutveckling och besöksnä-

personer utbildats i brandskydd.

AB. Företaget äger och driver Verkö färjehamn. Ett
särskilt ägarsamråd där Karlskrona kommun och

ring.
2012

2011

2010

2009

70

69

64

66

finansnetto

-0,7

0,2

0,8

0,2

positiva utveckling med ett hållbart

Soliditet %

6

6

6

4

växande näringsliv, fler arbetstillfällen och som desti-

Eget kapital

4

3

3

2

nationsort året om.

Balansomslutning

63

59

57

54

Bolaget ska marknadsföra Karlskrona för besökare
och näringsidkare.
Bolagets verksamhet ska bidra till Karlskronas

Viktiga händelser
Bolaget omsatte under året 7,3 mnkr och bolagets
resultat är -14,3 mnkr.
Under 2012 har bolaget utökat sin verksamhet med
näringslivverksamheten som överfördes från kommunen till bolaget. Bolaget har under året ändrat namn
från AB Arena Rosenholm Karlskrona till Utveckling

64

Cura resurscentrum som startade under hösten
som kommunerna i allt högre grad efterfrågar är ut-

Ronneby kommun.
-14,3

Balansomslutning

för vuxna inom autism. Förbundet ägs till 40 % av

och Ronnby gett tillkänna i kommunalförbundets

Resultat efter
finansnetto

Vårdförbundet är också huvudman för gruppboenden
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Mnkr

Omsättning
Resultat efter

Stena Line har två ledamöter var fattar beslut i frågor
som påverkar bolagets verksamhet, större investeringar, vinstutdelningar och kapitaltillskott.
Bolagets resultat vid utgången av december blev
före bokslutsdispositioner 19 mnkr.
Under året har stuveriverksamheten fungerat väl
och har också följt volymutvecklingen för Stena Line’s

Vårdförbundet Blekinge

linje Karlskrona – Gdynia.

Vårdförbundet Blekinge är ett kommunalförbund

Mnkr

med Blekinges kommuner som medlemmar. Vård-

Omsättning

förbundets huvuduppgift är att bedriva olika typer
av institutionsvård eller erbjuda andra tjänster inom
det psykosociala eller neuropsykiatriska området.

2012

2011

2010

38

53

6

Resultat efter
Finansnetto

9

13

1

Soliditet %

87

78

93

Eget kapital

159

157

154

Balansomslutning

182

199

164
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NorSea-projektet, där Verkö hamn fungerar som
mellanlager för gasrörssektioner till den planerade
gasledningen genom Östersjön, avslutades under
första kvartalet.
Ett antal beslut om investeringar har tagits. Det
gäller bl.a. en uppgradering av fendersystemet för
att komma till rätta med slitage, öka livslängden och
förbättra kostnadseffektiviteten.
Nämnvärda händelser under perioden är a) initiering av ett strategiarbete avseende verksamhetens

Personalbokslut

Sammanfattning Personalnyckeltal 2012
Sammanfattning 2012 avser de sju personalnyck-

samt bolagisering. Det finns också ett antal förvalt-

eltal som vi följer under året - medarbetare som har

ningar som har ökat i antal tillsvidareanställda medar-

en tillsvidareanställning, medarbetare som har en

betare. Mest ökar handikappförvaltningen med

visstidsanställning, medarbetare som är timavlönade,

45 tillsvidareanställda medarbetare bl.a. p.g.a. volym-

genomsnittlig sysselsättningsgrad, mertid, sjukdagar

ökning, förändrad verksamhet samt ökad vårdtyngd.

samt frisknärvaro.

antal tillsvidareanställda
(månadsavlönade 2012-11-30)

utveckling i förhållande till kommande etablering av

Antal årsarbetare

tågterminal och eventuella andra tillkommande logis-

Antal årsarbetare i Karlskrona kommun är vid årets

5000

tikverksamheter på Verkö samt b) initiering av contai-

slut 5 234. Det är en minskning med 43 årsarbetare

4000

nertransporter från Polen till Sverige delvis via järnväg

jämfört med föregående år. Ungefär 80% av våra

som ett första test av obemannade transporter.

medarbetare är kvinnor och 20% är män. Antal

Karlskrona Fryshuset AB
Ändamål

kommun

2010

2011

4635
3758

4676

4605

4986

3000
2000
942

947

917

0
Kvinnor

Män

Totalt

med 29 fler visstidsanställda medarbetare jämfört
med 2011. Ökningen beror på den kompetensutveck-

3721

lingsinsats som benämns 50/50 och som ökar dessa

3000
2000

medarbetares möjligheter till en tillsvidareanställning.
911

1000

918

884

antal visstidsanställda

0
Kvinnor

Män

(månadsavlönade 2012-11-30)

Totalt

2010

Årsarbetare visstidsanställda
2010

2011

300

2012

250

361

267

255

297

223

258

221

150

106

100

86

88

50
0

150
97

100

346
309

200

314

300
194

2012

350

350

217

2011

400

(månadsavlönade 2012-11-30)

200

5059

4069

av förvaltningarna och är störst på äldreförvaltningen

2012

5000

250

4112

ökat med 37 personer. Ökningen har skett på flertalet

(månadsavlönade 2012-11-30)

3724

5034
4092

Antalet visstidsanställda medarbetare är 346 och har

Årsarbetare tillsvidareanställda

4000

2012

1000

följande:

2010

2011

6000

årsarbetare omräknat i antal medarbetare ser ut enligt

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

VER K SAMHETS B ER Ä TTELSE

Kvinnor
73

Män

Totalt

76

Antalet timavlönade årsarbetare har minskat med

50
0
Kvinnor

Män

Totalt

2 vilket är i linje med det mål kommunfullmäktige
formulerat i budget 2012. Äldreförvaltningen minskar

Antal medarbetare

mest med 11 timavlönade årsarbetare och uppger

Antal tillsvidareanställda medarbetare i Karlskrona

antalet ofrivilligt timavlönade.

kommun är vid årets slut 4 986 vilket är en minskning
med 73 personer jämfört med föregående år. Det är

att det är resultatet av ett medvetet arbete att minska

Timavlönade, arbetad tid i Årsarbetare
(2011-12-01 – 2012-11-30)

barn- och ungdomsförvaltningen, äldre- och kommunledningsförvaltningen som står för den största
minskningen av antal tillsvidareanställda medarbetare. Orsakerna är bl.a. övertalighet, ny lagstiftning
som innebär annan anställningsform, volymminskning

2010

2011

2012

350

307

300
250

239

257

334

332

256

200
150
100

68

50

77

76

0
Kvinnor

66
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Totalt
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Personalbokslut

Personalbokslut
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Personalnyckeltal bolagskoncernen

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har minskat
något och ligger straxt under 92% (91,9%). Ambitionen är att den genomsnittliga sysselsättningsgraden
ska öka bl.a. för att Karlskrona kommun ska upplevas
som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbe-

sjukfrånvaron i åldersgruppen 60-67 år som har ökat
med 6,3 dagar.

90,67

91,16

5 586

32

7

97%

99,5%

1 105

26

19

91%

(2011-12-01 – 2012-11-30)

varav män

133

99,6%

4 481

36

4

98%

Karlskronahem

34

98%

374

11

5

99%

varav kvinnor

14

94%

370

26

4

99%

varav män

20

4

0

7

99%

Kruthusen

4

100%

0

0

4

99%

varav kvinnor

1
0

0

5

99%

2011

2010

2012

25
20

21,14

20,6

20,07

19,28

11,55

18,82

18,54

11,95

11,34

5

varav män

0

Utveckling i Karlskrona

16

95%

varav kvinnor

12

94%

5

99%

4

100%

0

100%

230

  

Män

Totalt

Timavlönade, arbetad tid i Årsarbetare
96,16

91,11

95,93

95,54

91,73

92,08

91,94

(2011-12-01 – 2012-11-30)

80

2010

60

Män

Totalt

31
,1
9
,4

,8
6
20
,9
2
24
,8
5

20

8
,7

17

19

6

21

18

,2
1
16
,1
8
14
,8
3

2
,0

Totalt
varav män

3

5 960

70

1 475

160

4 485

Frisknärvaro
Sjukfrånvaro ska 5 dagar/år räknas bort. Det innebär att om anställd är sjuk upp till 5 dagar/år ska det räknas som att man inte har
någon sjukfrånvaro. De 5 dagarna ska inte fördelas över året dvs de ska räknas av redan från uppföljningen i februari

14

8

4

,1

,9

14

15
Kvinnor

15

0

14

20

,1
1

25

22
,9
7

30

20

varav män
varav kvinnor

2012

2011

35

40

Frisknärvaro

99,6%

,8

100

Sjukfrånvaro
dag/anställd

43

Kvinnor

2012

timmar/anställd

176

10

2011

Mertid
timmar

Affärsverken

Karlskrona kommun erbjuda en genomsnittlig syssel-

2010

Sysselsättningsgrad

varav kvinnor

15

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Antal
anställda

Sjukdagar Per anställd/Kön

tare den sysselsättningsgrad de önskar. 2011 kunde
sättningsgrad som låg över 92% (92,1%).

2012-01-01–2012-12-31

10
5
0
0-29 år

Fyllnadstid och övertid

79
7,

8,

34

9,
12

22

28

4,

83
3,

4,

78

41
0,

0-1 dag

13

18,5
15,3

12,8

14,2

13,9

2010

2011

Total sjukfrånvaro, i timmar		

546 572

Total ordinarie arbetstid, timmar		

9 224 619

Total sjukfrånvaro, i procent

1-14 dgr

14-90 dgr

90- dgr

Frisknärvaro

Årsarbetare tillsvidare- och visstidsanställda:

Total sjukfrånvaro, i timmar		

546 572

I underlaget ingår samtliga månadsavlönade som

i % av total sjukfrånvaro

omfatta av Allmänna bestämmelser (centrala avtalet),
(46,25)

42,53

Total sjukfrånvaro, i timmar		

470 329

Total ordinarie arbetstid, timmar		

7 235 161

en balanserad bild av hälsotalen och inte enbart

Män

fokusera på sjuktalen. 53% av våra medarbetare är

Total sjukfrånvaro, i timmar		

76 243

Total ordinarie arbetstid, timmar		

1 989 458

att betrakta som långtidsfriska, dvs har färre än 5

Sjukfrånvaro

sjukdagar på helår. Antalet långtidsfriska har minskat

Sjukfrånvaron fortsätter att minska men inte i samma

största minskningen vilket följer i linje med männens

takt som tidigare. Totalt för 2012 är minskningen 0,3

ökade sjukfrånvaron

dagar/medarbetare vilket innebär en sjukfrånvaro på
18,5 dagar/medarbetare. Männens sjukfrånvaro har
dock ökat med 0,7 dagar och kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 0,5 dagar. Tydliga riktlinjer och

något under 2012 (53,3% 2011) Männen står för den

(2011-12-01 – 2012-11-30)
2010

70

sjukskrivningar är några av de åtgärder som bidrar

50

till att sjukfrånvaron fortsätter att minska. En närmare

30

60

73,39
56,57

50,29

67,08

50,42

64,51

58,96

53,48

20
10
0

53,04

6,50

omräknat till heltidstjänster.
Timanställda arbetad tid/årsarbetare:
Anställda som avlönas per timme för faktiskt arbetad
tid omräknat till årsarbetare.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad:

(3,69)

Det totala antalet månadsavlönades genomsnittliga
sysselsättningsgrad.

3,83

Övertid/fyllnadstimmar per anställd:

Total sjukfrånvaro, i timmar		

58 343

Total ordinarie arbetstid, timmar		

921 448

(6,57)

6,33

Total sjukfrånvaro, i timmar		

247 055

Total ordinarie arbetstid, timmar		

4 470 344

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

30-49 år

(5,54)

5,53

Total sjukfrånvaro, i timmar		

241 175

Total ordinarie arbetstid, timmar		

3 832 826

Över 50 år

Total sjukfrånvaro, i procent
Män

(6,44)

Under 29 år

Total sjukfrånvaro, i procent

40

Kvinnor
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2012

80

en ökad medvetenhet om vikten av tidiga insatser vid

granskning under 2013 kommer att ske avseende

2011

Total sjukfrånvaro, i procent

Total sjukfrånvaro, i procent

Timavlönade, arbetad tid i Årsarbetare

av Allmänna Bestämmelser (centrala avtalet).

232 455

5

Totalt

I underlaget ingår samtliga anställda som omfattas

60 dagar, timmar		

Total sjukfrånvaro, i procent

Män

anställda månadsavlönade

5,93

Syftet med att mäta frisknärvaro är främst att ge

Kvinnor

Nyckeltal 1 a och b:  Antal tillsvidare- och visstids-

(5,84)

Total sjukfrånvaro över

10

0

68

(2011-01-01 – 2011-12-31)

Kvinnor
19,2

13,6

Definitioner på nyckeltalen

Sammanställning av sjukfrånvaro
K arlskrona kommun

Total sjukfrånvaro över 60 dgr

22,4

20
15

41

2

2012

25

6,

4

0
2011

5,

6

53

3 åren med nästan 2,5 tim/medarbetare

2010

2012

5,

8

(2011-12-01 – 2012-11-30)

2011

10

med föregående år. Övertiden har minskat de senaste

Övertid/fyllnadstid, timmar/anställd

60-67 år

54

2010

0,

minskning på nästan 0,3 tim/medarbetare jämfört

50-59 år

(2011-12-01 – 2012-11-30)

37

ning knappt 14 timmar/medarbetare. Det innebär en

40-49 år

Timavlönade, arbetad tid i Årsarbetare

0,

Övertiden fortsätter att minska och är vid årets mät-

30-39 år

(6,05)

6,29

Det totala antalet sjukdagar under perioden fördelat
på antalet månadsavlönade, utan hänsyn tagen till
sysselsättningsgrad.
Frisknärvaro:
Månadsavlönade med max 5 sjukdagar under
perioden = friska, redovisas i %.

Totalt
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Barn- och Ungdomsnämnden
Verksamhetsmått

Budgetavräkning, mnkr
Intäkter

2012

2011

2010

2009

2008

2007

101,7

104,8

114,4

115,3

126,6

127,4

Antal inskrivna barn i förskolan och pedagogisk omsorg

2012

2011

2010

2009

2008

3489

3 535

3 523

3 442

3 254
276

-987,9

varav antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg

69

153

176

234

-985,7

-972,9

-936,9

-936,6

-906,8

-860,5

varav antal barn i förskola fristående regi

471

468

474

474

460

993,7

967,1

944,6

939,5

908,5

867,8

Andelen barn i förskola fristående regi, %

14%

14%

14%

14%

14%

Årets avvikelse mot budget

8,0

-5,8

7,7

2,9

1,7

7,3

Antal inskrivna barn i skolbarnomsorg

3159

2 942

2 862

2 733

2 640

Investeringsutfall

5,3

5,7

5,4

7

8,5

8,5

varav antal inskrivna barn i skolbarnomsorg fristående regi

694

615

554

509

455

5,4

5

5

5

5

Kostnader
Nettokostnad
Budgetram

-1087,4 -1077,7 -1051,3 -1051,9 -1 033,4

Antal anställda

1 664

1 730

1 747

1 810

1 961

2 068

Antal barn i förskolan/anställd heltid (kommunala)

Antal årsarbetare

1 583

1 647

1 655

1 706

1 837

1 941

Antal öppna förskolor

Barn - och Ungdomsnämnden har totalt sett bedrivit
sin verksamhet för 2012 inom de av fullmäktige tilldelade ramarna. Överskottet om 8 Mnkr ska helt hänföras till inköp av måltider från serviceförvaltningen där
deras debitering varit för låg under 2012.

Omställning 2012
Med beslutet om internbudget för 2012 följde ett

1

4

3

5

5

Antal barn i förskola, kvällar/nätter/helger

111

109

99

99

95

Volymer inom förskola och skola

Antal elever i förskoleklass

777

773

755

739

659

152

139

110

114

98

Antaganden om volymer avseende elever inom skola

Antal elever i grundskolan 1-9

6242

6 165

6 125

5 992

6 073

och fritids samt antal platser i förskolan bygger på av

Varav antal elever i friskolor 1-9

1417

1 355

1 237

1 123

1 049

fullmäktige fastställd prognos över den demografiska

Andel elever i friskola F-9 %

23%

22%

20%

18%

17%

utvecklingen kommande år. Det kan konstateras att

Antal elever i särskola

62

87

87

83

156

dessa prognoser varit för optimistiska och därav följer

Antal elever med skolskjuts

1950

1 950

1 925

1 925

1 925

Varav antal elever i förskoleklass, friskola

2007

att budgeten för elev och platsbidrag inte förbrukats
utan det finns här ett överskott om ca 17 Mnkr.

behov av kostnadsreducerande åtgärder som främst
avsåg att minska personalkostnaderna. Verkställigheten av de åtgärderna blev tidsmässigt förskjutna
(varsel och fackliga förhandlingar) vilket innebar
att den ekonomiska effekten för 2012 blev lägre en
beräknat och kostnaden för denna tidsförskjutning
uppgår till ca 3 Mnkr. Personalredovisningen visar att
det är 70 årsarbetare färre 2012 jämfört med samma
mätning 2011.
Tidsförskjutningar i de föreslagna strukturella
förändringarna inom framförallt skolan har inneburit
att nämnden under året har fattat ett antal beslut om
tillfälliga resursförstärkningar; bland annat ett strukturbidrag till kommunens mindre skolor, att skolor
med underskott från tidigare år fått dessa framflyttade till kommande år samt ett tillskott till särskolan
då den bedömts varit allt för svagt finansierad. Dessa
tillskott har finansierats genom att ianspråkta medel
ur nämndens reserv.

Skolområden
Den slutliga budgetavvikelsen för verksamheten
(skola och förskola) blev till slut +1,1 mnkr varav
skolan avviker negativt med 1,2 mnkr och förskolan
positivt med 2,3 mnkr. Detta efter det att de centrala
överskotten fördelats ut till enheterna. Den kommunala skolan fick totalt ett tillskott om 11,1 mnkr och
förskolan 1,3 mnkr dvs totalt 12,4 mnkr. Medel har
även avsatts för fristående verksamheters andel av
det gemensamma centrala överskottet i enlighet med
lagen om lika villkor.
Endast ett fåtal enheter inom skolan lyckades
bedriva sin verksamhet inom de ramar som elevbidragen genererar. I genomsnitt förbrukade respektive
skola drygt 0,5 mnkr mer resurser än vad elevbidraget generade, vilket motsvarar ca 1 lärare per enhet.
Inom förskolan klarade de allra flesta enheterna att
bedriva sin verksamhet inom de ramar som platsbidraget genererar. Många enheter har haft möjlighet
att anpassa sin verksamhet ekonomiskt genom att
ta in fler barn och skapa större barngrupper med
oförändrad personalresurs.
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Handikappnämnden
Budgetavräkning, mnkr
Intäkter

Verksamhetsmått
2012

2011

2010

2009

2008

2007

77,1

68,7

69,4

64,5

61,8

56,3

2012

2011

2010

2009

2008

2007

416

411

394

378

350

343

Antal personer med beviljade insatser

Kostnader

-413,6

-376,4

-354,3

-331,9

-309,4

-277,1

enl LSS

Nettokostnad

-336,5

-307,7

-284,9

-267,4

-247,6

-220,8

Ledsagarservice

Budgetram

325,6

307,6

281,1

251,6

244,2

221,0

Årets avvikelse mot budget

-10,9

-0,1

-3,8

-15,8

-3,4

0,2

Standardkostnad

Investeringsutfall

0,5

0,6

0,5

0,4

0,1

0,0

Kontaktpersoner

Antal anställda

644

587

573

528

521

501

Antal 31/12

190

183

186

196

194

Antal årsarbetare

596

536

525

480

474

452

Nettokostnad per kontaktperson

29 472

28 441

31 176

29 073

26 500

Standardkostnad

24 115

23 158

22 404

21 315

20 484

Orsaken till resultatet hänförs främst till ökade voly-

stöd. Förstärkningarna är kopplade till både tillfäl-

mer under hela året som är kopplade till de dyrare

liga kortvariga försämringar i allmäntillståndet hos

insatserna inom LSS. Verksamheten verkställer beslut

enskilda brukare men också till att det ibland behövs

under 2012 i paritet med förväntad ökning 2013. Vo-

utökat stöd i arbetsmiljön kopplat till brukarna.

lymökningarna har således skett i betydligt snabbare

Det verkställs betydligt mer än det finns resurser

Antal personer 31/12

20

184

17

14

13

18

20

63087

57 896

56 009

53 287

51 211

Avlösarservice
Antal 31/12

33

Standardkostnad

39

37

34

37

39

60 288

57 896

56 009

53 287

51 211

74

67

64

72

67

Korttidsvistelse
Antal beviljade personer

61

Nettokostnad per person

277 019

184 884

184 536

253 375

180 222

och budget för, men i gengäld kan Karlskrona kom-

Standardkostnad

241 152

231 585

224 036

213 150

205 192

mun till stora delar räkna hem delar av detta i form av

Korttidstillsyn

samt daglig verksamhet började redan 2011 och har

skatteutjämningsmedel på LSS-delen. Den positiva

Antal beviljade personer

inte stannat av nämnvärt under 2012. Därtill kommer

utvecklingen för utjämningen kommer med största

Standardkostnad

också ett antal tillfälliga personalförstärkningar i såväl

sannolikhet att fortsätta kommande år.

Familjehem

takt än vad som var tänkt.
Volymökningar inom enheten för neuropsykiatri

särskilda boenden som i mobila teamet för boende-

35

32

35

33

33

132 633

127 371

123 220

117 176

204 732

4

5

7

7

7

Nettokostnad per familjehemsärende

273 584

263 574

351 583

207 910

198 644

Standardkostnad

345 290

336 207

323 396

322 055

315 445

10

14

11

12

9

959 140

933 908

907 579

894 139

875 833

Antal 31/12

25

3

Boende för barn och ungdom
Antal boende 31/12

13

Standardkostnad
Boende för vuxna
Antal boende 31/12

159

160

156

137

130

Nettokostnad per boende

183

664 796

565 619

628 409

500 888

555 959

Standardkostnad

767 312

747 126

718 657

716 000

700 745

20

16

14

13

14

101

104

96

98

91

2

2

1

1

1

Kostnad per beviljad timme lägst

37 kr/h

45 kr/h

135 kr/h

205 kr/h

155 kr/h

Kostnad per beviljad timme högst

358 kr/h

333 kr/h

263 kr/h

353kr/h

316 kr/h

Kostnad per beviljad timme snitt

224 kr/h

221 kr/h

203 kr/h

237 kr/h

228 kr/h

Personlig assistent
Antal personer med pers ass enl LSS
Antal personer med pers ass enl LASS
Antal personer med pers ass enl SoL
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Idrotts och fritidsnämnden
Budgetavräkning, mnkr

Intäkter

Verksamhetsmått
2012

2011

2010

2009

2008

2007

11,4

11,7

11,8

10,7

11,4

11,3

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Bidrag

Kostnader

-79,7

-82,4

-96,6

-59

-59,3

-57,0

Antal föreningar m bidrag

Nettokostnad

-68,1

-70,7

-84,8

-48,3

-47,9

-45,7

Föreningsmedl 7-20 år

176

175

170

178

174

171

12 705

11 662

10 813

11 642

11 882

13 189

Budgetram

67,8

71,1

84,8

48,9

48,2

46,0

andel flickor

43%

44%

43%

43%

44%

46%

Årets avvikelse mot budget

57%

56%

57%

-0,3

0,4

0

0,6

0,3

0,3

andel pojkar

Investeringsutfall

0,2

0,2

0,3

0

0,1

0,5

Föreningsmedl övriga

Antal anställda

27

28

27

28

31

33

andel flickor

Antal årsarbetare

25

26

26

25

28

29

andel pojkar
Deltagartillfällen i föreningar

57%

56%

54%

27 565

28 498

26 898

44%

48%

46%

56%

52%

54%

397 834

400 995

422 657

429 825

434 068

429 835

andel flickor

40%

42%

41%

42%

41%

41%

Idrotts- och fritidsnämnden har i stort sett kunnat

fritidsgårdar. Verksamheten har arbetat aktivt och sett

andel pojkar

60%

58%

59%

58%

59%

59%

bedriva sin verksamhet inom givna budgetramar. Det

över arbetstider/scheman och till viss del arbetat med

Kostnadstäckningsgrad i %

ekonomiska redovisade utfallet var för år 2012 68,1

förskjuten arbetstid istället för övertidsarbete.

mnkr och budgetramen 67,9 mnkr.
Under år 2012 har bowlinghallen Af Klint stängts.

Telenor Arena

8

8

7

-

-

-

I Sunnahallen krävdes under året en större sane-

Sunnahallen

6

6

6

5

4

4

ring, efter att någon tömt en pulversläckare i lokaler-

Idrottsplatser

5

5

5

6

6

6

Nettoeffekten av stängningen blev årets sista

na vilket förstört elmaterial, därför blev kostnaderna

Idrottshallar

månader plus 0,2 mnkr. Intäktsborfallet för årets

något högre än budgeterat.

Bowlinghallen

sista kvartal blev nästan 0,6 mnkr. Efter att lokalen

Östersjöhallen och Telenor Arena har haft lägre

19

19

22

20

22

20

-

43

45

48

54

59

Rödebyanläggningen

44

*41

24

27

26

24

tömts, städats och återställts till avtalat skick visade

arrangemangsintäkter än föregående år. Något färre

K-na simhall/varmbadhus

44

44

44

43

44

44

kostnadssidan ett plus på 0,8 mnkr. Nämnden har

arrangemang ordnades i kommunen, men verksam-

Samlingslokaler

16

19

22

19

17

13

som en konsekvens av nedläggningen av Bowlinghal-

heten har redan fått in fler bokningar igen, så det ser

* Ny fördelning mellan BUF och IFF fr o m 2011

len af Klint beslutat avsätta medel för utveckling av

positivare ut år 2013.

Antal besök

bowlingverksamheten i samarbete med bowlingför-

Många års slitage på lokaltillbehör/inventarier i

Karlskrona simhall

87500

85500

88 100

83 100

83 800

78 250

20300

21200

21 025

19 700

21 400

22 750

18980

16722

18 366

21 308

20 387

21 328

simhall har gjort att det varit nödvändigt att under

Varmbadhuset

Föreningarna kommer under år 2013 ansöka om

året införskaffa en del nya inventarier, dels för att re-

Rödebybadet (ute/inne)

verksamhetsbidrag under 2 tillfällen per år istället för

servdelar inte längre finns att få tag på, men även för

Fritidsgårdar

en gång om året. Verksamhetsbidraget grundar sig

att säkerheten/interiören skall bli bättre och attraktiv

kommunala fritidsgårdar

5/4

5

5

5

5

5

på antal deltagartillfällen för aktiva barn och ungdo-

i anläggningen. Satsning har medfört att en hel del

Föreningsdrivna fritidsgårdar

9

8

6

9

8

5

mar 7-20 år vilket redovisas i efterhand. 0,7 mnkr har

inköp gjorts vilka påverkar resultatet negativt men

mötesplatser

3

3

3

3

3

3

reserverats till verksamhetsbidragen och deltagartill-

verksamheten mycket positivt.

Lotterier
5

5

8

2

4

5

12

15

11

13

17

16

eningarna.

fällena för år 2012.
I fritidsgårdsverksamheten har det inte tillsatts

Lotterier, registreringar
Kontrollantuppdrag

vikarier i så stor omfattnings som förvaltningen budgeterat. Fritidsgården i Spandelstorp stängdes under
2012 och resurser har kunnat användas på övriga

74
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Kulturnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Budgetavräkning, mnkr

Budgetavräkning, mnkr
2012

2011

2010

2009

2008

2007

7,9

7,3

7,9

8,1

8,1

9,4

Kostnader

-60,3

-59,5

-60,9

-59,3

-58,1

-59,0

Nettokostnad

-52,4

-52,2

-53,0

-51,2

-50,0

-49,6

52,4

52

52,4

50,8

50,1

48,7

Budgetram

Årets avvikelse mot budget

0,0

-0,2

-0,6

-0,4

0,1

-0,9

Årets avvikelse mot budget

Investeringsutfall

0,7

0,5

1,0

0,8

2,5

1,5

Intäkter

Budgetram

2012

2011

2010

2009

2008

16,7

12,5

12,0

11,7

12,4

11,3

Kostnader

-26,8

-28,5

-32,2

-34,6

-31,4

-30,9

Nettokostnad

-10,1

-16,0

-20,2

-22,9

-19,0

-19,6

10,4

15,0

19,8

19,3

19,3

19,9

0,3

-1,0

-0,4

-3,6

0,3

0,3

0

0

0

0,0

0,0

0,0

Intäkter

Investeringsutfall

2007

Antal anställda

67

69

71

69

76

81

Antal anställda

42

39

39

36

37

39

Antal årsarbetare

63

65

66

62

68

73

Antal årsarbetare

40

37

38

31,5

37

38

Kulturnämndens verksamhet har bedrivits inom givna

på att hyresintäkterna från Salongen inte uppnått

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet redovisar

inom byggavdelningens verksamhet vilket har gene-

budgetramar år 2012. Den samlade verksamhetens

budgeterade värden. Underskottet på IT-kontot beror

ett överskott på + 0,3 mnkr mot budget för 2012.

rerat stora intäkter. Miljöavdelningen har en positiv

underskott uppvägs av den reserv som nämnden

på merkostnader i samband med uppdatering till Of-

Budgetramen var 2012 på 10,4 mnkr.

avvikelse bland annat med anledning av uteblivna

avsatt som buffert.

fice 2010. Den politiska verksamheten och kultursko-

Underskott finns främst inom verksamheterna
allmänkultur och gemensamma kostnader såsom IT.

ende på minskat byggande och därmed uteblivna

2012. Förvaltningsledningen har en positiv avvikelse

planavgifter. Detta kompenseras i nämndens resultat

på grund av nedsättning av sysselsättningsgrad

av att bygglov- och miljöavdelningarna visar en

vilket gett minskade personalkostnader. Miljö- och

positiv avvikelse. Under 2012 har ett flertal större

byggnadsnämndens reserv om 0,1 mnkr har inte

bygglov och en stor volym övriga ärenden behandlats

utnyttjats.

2012

2011

2010

2009

2008

2007

501 693

520 461

497 077

503 186

506 672

487 764

10 046

10 425

10 613

9 941

11 575

9 468

Varav utlån stadsbibliotek

255 833

263 624

263 356

267 626

262 000

261 005

Varav utlån filialer

235 814

246 188

223 108

225 619

233 097

217 291

Antal utlån/invånare

8

8,10

7,76

7,95

8,06

7,89

Bruttokostnad/utlån

48

46

48

47

46

46

Nettokostnad/utlån

42

40

42

41

40

40

1 300

1 300

1 244

1 240

1 307

1 176

Antal elever/lärare

72,0

74,0

74,9

74,7

78,7

65,3

Kostnadsteckningsgrad

16%

15%

15%

15%

14%

15%

11

9

8

10

7

10

345

273

250

287

217

237

17 008

20 925

25 916

27 598

19 869

2 714

Bibliotek

Nerladdning av musik och e-bok

Kulturskolan
Antal elever

Kulturenheten
Antal utställningar
Antal skolföreställningar musik/teater
Besökare utställningsverksamhet
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personalkostnader på grund av vakanser under

verksamheter följer i stort sett givna budgetramar.

Verksamhetsmått

Antal utlån totalt

Planavdelningen visar en negativ avvikelse bero-

lan uppvisar överskott i förhållande till budget. Övriga

Underskottet inom allmänkulturen beror bland annat

76
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Verksamhetsmått

Antal bygglov
Antal bygganmälningar
Antal ansökningar enskilt avlopp**
Antal detaljplaner, antagna
Antal detaljplaner, överklagade

2012

2011

2010

2009

2008

2007

688

766

788

853

805

845

1 033

1 022

903

*

*

75

74

9

7

142
17

20

717
293

8

5

1

2

4

3

3

0

Antal miljöärenden

3038

1 786

1 766

1 923

1 712

2 107

- varav miljöskydd

1992

1 096

1 219

1 067

1 085

1 365

- varav hälsoskydd

613

289

226

368

177

194

- varav livsmedel

433

401

321

488

450

548

(djurskydd övergick till Länsstyrelsen från och med 2009)
* Ingår numera i byggloven.
** Jämförelse bakåt går inte då gamla uppgifter omfattar även tillsyn,
inte bara tillstånd.
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Socialnämnden
Budgetavräkning, mnkr

VER K SAMHETS B ER Ä TTELSE

varit ogynnsam med hög arbetslöshet, speciellt bland

Totalt har 1 641 hushåll varit i behov av ekonomiskt

ungdomar och personer med utländsk bakgrund

bistånd under året, vilket är en minskning med 32

som saknar utbildning/arbetslivserfarenhet och som

hushåll jämfört med föregående år. Positivt är att i år

står långt från arbetsmarknaden. Det har generellt

har antalet hushåll där registerledaren är 24 år eller

sett varit svårt att få ut klienter till annan försörjning.

yngre minskat, med 52, till 445 stycken jämfört med

Vidtagna åtgärder i form av olika projekt (bland annat

föregående år. Andelen hushåll med behov av bistånd

2012

2011

2010

2009

2008

2007

39,0

44,2

29,6

24,5

19,8

18,6

Kostnader

-246,8

-228,4

-206,4

-187,1

-169,4

-151,1

Nettokostnad

-207,8

-184,2

-176,8

-162,6

-149,6

-132,5

Finsamprojekt), arbete enligt ”Resurshusmodellen”,

längre än 11 månader är oförändrad jämfört med

Budgetram

162,0

170,3

171,4

143,6

134,9

126,7

”kommunala beredskapsarbeten” samt effektivare

föregående år, 35 % av det totala antalet hushåll.

Årets avvikelse mot budget

-45,8

-13,9

-5,4

-19,0

-14,7

-5,8

samarbete med Arbetsförmedling och arbetsmark-

Investeringsutfall

0,2

0,2

0,3

0,2

0,1

0,0

Antal anställda

187

186

171

160

154

159

Utbetalningarna fortsatte dock på den höga nivå

184,3

182,8

168

157

151

156

nämnden hade under år 2011 samt att budgetramen

Intäkter

Antal årsarbetare

nadsenheten har dock gett positiva effekter.

minskade med 9,6 mnkr jämfört med år 2011.
Det ekonomiska utfallet för socialnämndens verk-

har varit missbruk, kriminalitet, svåra relationspro-

samheter för 2012 uppvisar ett negativt resultat om

blem, andra sociala problem, hedersproblematik,

totalt – 45,8 mnkr varav – 23,5 mnkr avser individ-

våld i hemmet och flera av ungdomarna har också en

och familjeomsorg och -22,3 mnkr avser ekonomiskt

neuropsykiatrisk diagnos. Totalt antal vårddygn avse-

bistånd.

ende barn och ungdomar har uppgått till 26 446 vilket

Genomsnittligt antal hushåll per månad med ek bistånd

motsvarar 72 årsplatser, en ökning med 16 årsplatser

Totalt antal hushåll

jämfört med föregående år.

Barn och Ungdom

Nettokostnaden för programmet individ- och familjeomsorg uppgick till 128, 2 mnkr för 2012, vilket är
en försämring av utfallet i förhållande till föregående
år med 19,4 mnkr. Programmet individ- och familjeomsorg visar underskott om -23,5 mnkr. Behovet av
insatser har varit stort främst på barn- och ungdomssidan men även avseende vuxna missbrukare.

Barn och unga

78

Vuxna missbrukare
Nämnden har i snitt haft 11 årsplacerade, det är en
ökning med 2 jämfört med föregående år. Under året
har även fler personer varit aktuella på alkohol- och

2011

2010

2009

2008

2007

841

844

753

680

540

478

1641

1673

1481

1342

1 096

1 067

26446

20452

22963

23461

25 721

21 180

8900

8289

8103

10755

10 115

9 767

Missbrukare vuxna
Totalt antal vårddygn**
*avser familjehem, extern institution samt internt (Roslunden)
**avser familjehem, extern institution samt internt
(Karlskrona Behandlingshem)

drogsektionen. Antal anmälningar om misstänkt
missbruk samt antal ansökningar har varit fler än
föregående år, färre har dock fått öppenvårdsinsatser.

för barn och ungdomar igen. Denna trend fortsatte

Fler har varit placerade på extern institution. När det

tyvärr in i år 2012 och i mitten på året var 29 barn

gäller de externa placeringarna har nettokostnaden

och ungdomar placerade på extern institution. I snitt

ökat med ca 1,4 mnkr jämfört med föregående år. To-

hade nämnden drygt 24 placeringar under år 2012

talt antal vårddygn för externa placeringar har ökat (+

att jämföra med föregående års 12 placeringar. Den

23,7 %), jämfört med föregående år. Antalet vårddygn

största avvikelsen står externa placeringar för, - 14,5

enligt LVM (tvångsplaceringar) ökade med 305 dygn,

mnkr, vilket är en stor försämring av nettokostna-

vilket medfört att kostnaderna för dessa påverkat

derna jämfört med föregående år, (-13,5 mnkr). Antal

resultatet negativt då dessa placeringar är dyrare.

vårddygn på extern institution mer än fördubblades

Nämnden har även i år satsat på olika boendealter-

jämfört med föregående år, från 3 840 till 7 817 vård-

nativ såsom stödboendet Rosenbom, kvinnoboendet

dygn. Även antalet barn och ungdomar placerade i

”Vilja” samt beroendeenhet och samsjuklighetsboen-

familjehem har under året ökat, antalet vårddygn i

det, där vi dock inte haft full finansiering (-2,3 mnkr).
Nettokostnaden för programmet ekonomiskt

ungdomssektionen har varit fortsatt högt. Familje-

bistånd uppgick till 79,6 mnkr vilket är ett försämrat

och ungdomssektionen har under året haft ett stort

resultat i förhållande till föregående år med 4,1 mnkr.

antal ärenden, med många omplaceringar och nypla-

Ekonomiskt bistånd visar ett underskott om -22,3

ceringar. De placerade barn/ungdomarnas problem

mnkr. Situationen på arbetsmarknaden har även i år
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2012
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Totalt antal vårddygn*

I slutet av år 2011 ökade antalet externa placeringar

familjehem ökade med 13%. Trycket på Familje- och

Verksamhetsmått
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Tekniska nämnden
Budgetavräkning, mnkr

Verksamhetsmått
2012

2011

2010

2009

2008

2007

792,6

765,6

652,3

655,9

632,7

631,9

-883,6

-837,2

-770,4

-723,1

-715,3

-724,5

-91,0

-71,6

-118,1

-67,2

-82,6

-92,6

72,1

70,8

97,2

81,9

81,0

93,4

Årets avvikelse mot budget

-19,0

-0,8

-20,9

14,7

-1,6

0,8

Investeringsutfall

248,2

156,1

174,9

112,1

106,0

115,0

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Budgetram

Antal anställda
Antal årsarbetare

231
220,2

257
254

249
243

243
230

249
242

Total lokalyta

2009

2008

2007

462

472

476

477

488

482

313

329

332

339

339

337

149

143

144

138

149

145

4

4

5

5

10

10
2,1%

Outhyrda lokaler

not 1

Andel outhyrda i % av total lokalyta

1%

1%

1

1,05

2,0%

289

Bokfört värde mnkr

930

834

841

825

875

880

283

Planerat underhåll tkr

34340

23 140

34 316

13 447

23 332

20 672

68%

57%

72%

45%

67%

55%

109

70

103

40

69

61

10

19

23

25

30

35

Tekniska nämndens verksamheter exklusive VA-

översyn av abonnemang och avtal som gett ökade

verksamheten avviker från budget med – 20,7 mnkr,

intäkter med +1,1 mnkr, ökade fartygshamnsavgifter

varav 15,0 mnkr utgör extra underhållsinsatser som

samt varuhamnsavgifter med +0,6 mnkr och ökade

beslutats av KS 18 oktober 2012.

intäkter på gasrörsprojektet med +1,5 mnkr.

samheten avviker från budget med – 5,7 mnkr, varav

2010

Därav kommunägda

Planerat underhåll i förhållande till totalt underhåll i %

sive beslutade extra underhållsinsatser och VA-verk-

2011

Därav förhyrda

Planerat underhåll kr/m2

Tekniska nämndens ordinarie verksamheter exklu-

2012
Fastighetsförvaltning (1000 kvm)

Fastighetsverksamhet visar 0 resultat för 2012 med
en budgetomslutning på 468,0 mnkr.
Den fortsatta upprustningen av kommunens åter-

Antal anläggningar som försörjs med olja
Oljeförbrukning, totalt i m3

232

334

320

493

620

873

Total kostnad, egna lokaler kr/m2

728

713

702

621

622

612

1 135

1 193

1 193

1 264

1 117

1 096

Total kostnad, inhyrda lokaler kr/m2
Gator o vägförvaltning

2012

2011

2010

2009

2008

Antal kvm (1000) gatuyta

2 350

1 795

1 795

1 795

1 795
22,1

Antal mil gata

22,2

22,1

22,1

22,1

Drift och underhåll kr per invånare,exkl ensk vägar o belysning

393

301

499

245

250

Bruttokostnad i kr per m2

10,7

10,84

18,38

8,66

8,67

1,34

5,27

1,13

1,96

5,52

9,14

3,45

1,87

hamnverksamhetens nedskrivning av bokfört värde

vinningscentraler har medfört en ökad kostnad. Två

på 2 anläggningar uppgår till -3,6 mnkr.

av kommunens totalt tio återvinningscentraler har bli-

varav underhållsbeläggning

4,16

vit ytterligare försenade, med anledning av att dessa

- varav extra underhållsinsatser enl KS beslut 121018

1,30

till 2,3 mnkr. Årets förvinter var normal och höll sig

ligger på tidigare soptippar. Miljömyndigheten har

varav vinterväghållning

3,73

inom budget och december månads kraftiga snöfall

krävt utökade undersökningar. En höjd avgift för be-

varav barmarksrenhållning

1,29

1,90

1,81

2,02

1,68

är orsak till underskottet. Snöröjningskostnader för

handlingen av slam från enskilda avlopp har bidragit

varav övrigt underhåll

1,52

2,08

2,16

2,06

3,16

2012 uppgick till 8,8 mnkr och budgeterad kostnad

till att budgeten för denna verksamhet överskridits.

Gatubelysning kr/ljuspunkt

746

745

734

729

687
14 580

Vinterväghållningens budgetavvikelse 2012 uppgår

för snöröjning 2012 var 6,5 mnkr, baserat på ett

Brukningsavgifterna blev 1,2 mnkr högre än budget

14624

14 573

14 650

14 637

och beror på att nya abonnenter anslutit sig till det

varav kvicksilverarmaturer

4521

5 671

5 748

6 138

6 202

3,1 mnkr av underskottet avser nedskrivning av

kommunala VA-nätet. Ett antal planerade underhålls-

varav högtrycksarmaturer

9663

8 711

8 590

8 232

8 110

bokfört värde av Oljehamnen med anledning av Ol-

åtgärder har senarelagts till 2013 vilket påverkar årets

varav övriga armaturer

440

191

312

267

268

resultat positivt med +1,1 mnkr.

Energiförbrukning per belysningspunkt i kwh, trafikbelysning

408

430

452

456

normalår.

jehamnens avveckling 2012, 0,5 mnkr avser avskrivningar av ”Färjetrafik” på grund av eftersläpningar i ti-

Från och med 2011 används marknadsränta för lån

Antal ljuspunkter

Gatuparkering

2012

2011

2010

2009

2008

3600

3 125

3 125

3 200

3 200

55

35

37

38

38

Antal felparkeringsavgifter

6490

4 860

4 744

5 585

5 292

Park/natur

2012

2011

2010

2009

2008

Parkmark, drift o underhåll kr per invånare

189*

183

184

175

196

14

19

16

24

99

102

digare års avskrivning samt utfört drift- och underhåll

till VA-investeringar vilket ger en ökad räntekostnad.

Antal parkeringsplatser

utöver budget för 2,0 mnkr. Positiva avvikelsen avser

Avvikelse mot budget blev -0,6 mnkr.

Antal parkeringsautomater

- varav extra underhållsinsatser enl KS beslut 121018
Lekplatser, drift och underhåll kr per invånare
- varav extra underhållsinsatser enl KS beslut 121018

8
20*
4

Lekplatser, antal

87

87

92

Blomlådor, antal

150

150

150

Utplanteringsväxter antal m2

750

750

750

750

750

32

32

32

32

32

1

3

3

3

Strandbad, antal
Antal stränder/hamnar med Blå Flagg
* inklusive extra underhåll
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Verksamhetsmått
2012

2011

2010

2009

2008

Hamn

2012

2011

2010

2009

2008

Fritidsbåtsplatser, kommunal förvaltning

1601

1 524

1 500

1 450

1426

Fritidsbåtsplatser, självförvaltning

950

950

950

899

899

Fritidsbåtplatser, båtklubbsarrende

252

188

Antal gästnätter fritidsbåtar, kommunal förvaltning

1416

1 256

1 306

3812

3705

Antal gästnätter fritidsbåtar, självförvaltning

8002

7 573

8 486

5810

6712

Antal gästnätter husbilar, kommunal förvaltning

Utbildningsnämnden
Budgetavräkning, mnkr
2012
Intäkter

Intäkter kr/båtplats i egen regi

1489

1 504

1 432

326

324

324

Vatten- och avloppsverksamhet

2010

2009

2008

2007

56,3

65,5

70,2

71,1

73,9

67,3

-318,4

-314,4

-311,1

-300,3

-291,2

-276,2

Nettokostnad

-262,1

-248,9

-241,0

-229,2

-217,3

-208,9

260,1

245,5

239,1

215,8

218,3

208,7

-2,0

-3,4

-1,9

-13,4

1,0

-0,2

Årets avvikelse mot budget

1437

2011

Kostnader

Budgetram

34

Antal gästnätter husbilar, självförvaltning

Intäkter kr/båtplats självförvaltning

2007

VER K SAMHETS B ER Ä TTELSE

Investeringsutfall

2,6

4,6

4,8

3,4

5,6

5,0

Antal anställda

380

391

398

366

393

409

Antal årsarbetare

363

373

379

351

374

388

Kostnader i kr per kbm inkl moms
för hushåll med förbrukning 200 m3/år
Konsumtionsavgifter i tkr
Anläggningsavgifter i tkr

45,00

43,75

42,50

41,25

40,00

38,75

133 575

128 438

127 229

124 997

120 666

117 382

509

983

827

10 403

8 391

9 839

Utbildningsnämndens verksamheter visar en negativ

Färre elever startade dock på en kommunal skola

avvikelse om -2 mnkr. Nämndens nettobudget har

i förhållande till budgeterad elevvolym. Detta innebar

Anläggningsavgifter i tkr - Skuld till VA-kollektivet

4 583

7 843

7 444

0

0

0

uppgått till 260,1 mnkr för 2012. Avvikelsen beror

att de gymnasiala skolorna fick ett överskott som har

Antal tm3 debiterad vattenmängd

3 617

3 610

3 802

3 839

3 828

3 784

framförallt på det interkommunala nettot och att

finansierat delar av det interkommunala nettot.

Antal tm3 producerat vatten

5 018

5 063

4 706

5 348

4 672

5 228

vuxenutbildningens har haft svårigheter att anpassa

Antal tm3 renat avloppsvatten

7 586

7 817

6 058

6 415

7 537

8 895

sin verksamhet inom ram.

13 628

13 391

13 268

12 984

12 817

11 680

VA-abonnemang
abonnemangsfördelning
Vatten och avlopp

12665

12 405

12 292

11 795

11 647

11 029

Vatten

402

412

414

678

670

382

Avlopp

561

574

562

511

500

269

Renhållningsabonnemang
abonnemangsfördelning
Villor, osorterat
Villor, brännbart

317

446

523

504

525

584

14793

14 616

14 458

14 148

13 822

13 476

Villor, komposterbart

9322

9 164

9 046

8 783

8 596

8 404

Villor, hemkompost

5 471

5 452

5 412

5 365

5 226

5 072

Fritidhus, osorterat

195

217

243

275

252

318

Fritidshus, brännbart

2290

2 215

2 130

2 060

1 996

1 956

Fritidshus, komposterbart

1 329

1432

1 395

1 380

1 378

1 350

Fritidshus, hemkompost

858

820

750

682

646

627

Flerfamilj, osorterat

356

408

467

524

534

595

Flerfamilj, brännbart

1929

1 859

1 803

1695

1 642

1 506

Flerfamilj, komposterbart

1549

1 455

1 417

1337

1 315

1 192

Slamtömning

6066

6 050

6 112

6 260

5 969

5 924

Åretrunttömning

5

5

5

7

10

13

Sommartömning

73

88

126

162

192

256

Vuxenutbildningen har tidigare år erhållit ett större
statsbidrag för yrkesvuxutbildningar. Detta har näst-

Det interkommunala nettot genererar en större

intill upphört under året. Som en omedelbar konse-

avvikelse då fler elever valde en fristående enhet

kvens har färre utbildningar genomförts. Uppdrags-

inför det nya läsåret. Socialnämnden har placerat fler

utbildningen har kraftigt reducerat sin verksamhet

gymnasieungdomar på institution utanför kommun-

med ofinansierade avvecklingskostnader (personal)

gränsen vilket innebär att ungdomarnas utbildnings-

som följd och utbildningar har genomförts med för få

kostnad belastar utbildningsnämnden. Budgeterad

deltagare (avhoppen kan beror på att den studerande

elevminskning vände därmed till en elevökning för det

har fått annan sysselsättning

interkommunala nettot.

Latrintömning
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Äldrenämnden
Budgetavräkning, mnkr

Verksamhetsmått

Antal elever i Karlskrona kommun gymnasieskolor
- därav elever från andra kommuner

2012

2011

2010

2009

1977

2 156

2 290

2 396

287

292

311

326

Elever från Karlskrona kommun studerande hos andra huvudmän

611

590

588

531

`- därav elever i annan kommun/landsting

121

140

153

151

`- därav elever i fristående skola

490

450

435

380

Antal elever med betalningsansvar

2 301

2 454

2 567

2 601

Antal elever i kommunal skola

1977

2 149

2 294

2 397

626

659

648

668

Ehrensvärdska gymnasiet

2008

2007

Intäkter

2012

2011

2010

2009

2008

2007

133,4

130,2

132,7

126,8

132,0

127,3

Kostnader

-822,6

-808,7

-790,9

-786,4

-782,3

-744,4

Nettokostnad

-689,2

-678,5

-658,2

-659,6

-650,3

-617,1

Budgetram

678,3

678,6

662,9

659,8

653,4

613,7

Årets avvikelse mot budget

-10,9

0,1

4,7

0,2

3,1

-3,4

3,2

4,3

5,3

3,7

2,9

5,1

Antal anställda

1 650

1 649

1 668

1 692

1 807

1 840

Antal årsarbetare

1 503

1 417

1 430

1 450

1 562

1 590

Investeringsutfall

af Chapman gymnasiet

541

558

520

564

Törnströmska gymnasiet

684

747

882

962

142

200

203

43

44

97 659

89 742

87455

Andel elever vid teoretiskt program

51%

43%

40%

budget, där en del av dessa möter stimulansbidrag

för området klarats inom budgetvärde dock finns en

Andel elever vid yrkesförberedande program

42%

51%

55%

på intäktssidan. Personalkostnaderna avviker med

större variation mellan enskilda månader än tidigare

7%

6%

5%

14,2 mnkr där underskotten främst uppstått i hem-

år. Sjukvårdsartiklar och hjälpmedel överskrider bud-

tjänsten samt det särskilda boendet. Under tredje

get med 1,7 mnkr och bidrar till särskilda boendets

8,1

8,8

9

9,2

tertialet har personalkostnaderna ökat kraftigt inom

negativa utfall.

Andel elever med slutbetyg, vilket innebär fullföljd utbildning

83%

84%

87%

90%

Andel elever som har minst G respektive E i alla kurser

61%

66%

70%

100%

Genomsnittlig betygspoäng

14,2

14,5

14,5

14,6

Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola

92%

92%

94%

94%

UTFALL

UTFALL

PLAN

PLAN

PLAN

Andel kursdeltagare som slutför sina grundläggande kurser

65%

59%

70%

80%

80%

Andel kursdeltagare som slutför sina gymnasiala kurser

77%

75%

80%

80%

80%

.varav gymnsiesärskola
Fischerströmska gymnasiet

46
126

Kihlströmska inkl Arenaskolan
Kostnad/elev i gymnasiet oberoende huvudman

Vuxenutbildning

budget och innehåller främst en hög utdelning av sti-

administrativ tid.
7,1 mnkr och har under året haft ett antal mycket

under budgetvärde.

vårdkrävande brukare som totalt kräver personal-

hemtjänst och särskilda boendet. På ett antal enheter

Svenska för invandrare
-B-nivå

85%

97%

97%

97%

98%

-C-nivå

94%

74%

85%

90%

95%

-D-nivå

50%

54%

75%

75%

75%

Det särskilda boendet uppvisar ett underskott på

som intäkter från brukarnas avgifter hamnar något
Kostnaderna avviker negativt med 17,2 mnkr mot

Gymnasieskola
Antal lärare per 100 elever

gäller ersättning för kringtid exempelvis körtid och

mulansbidrag avseende utbildningsinsatser samtidigt

(exkl gymnasiesärskola)

Andel elever vid introduktionsprogram

Avvikelsen på intäktssidan uppgår till 6,3 mnkr mot

resurser motsvarande 3,6 mnkr. OB kostnader har

Nämndens reserv har efter skoluppgörelsen redu-

inom både hemtjänst och särskilt boende finns

cerats med 3 mnkr till helårsvärdet 3,7 mnkr. Kom-

individärenden, som pågått hela året eller del av året,

munfullmäktige tog beslut angående resultatreglering

där det behövts en utökning av personal för att klara

från 2011 vid sitt sammanträde den 24 maj. Utfallet

omvårdnadsbehovet för brukaren och säkerheten för

av beslutet blev att nämndens överskott om 2,2 mnkr

personalen. En förklaring till de ökade omvårdnads-

från 2011 överfördes till 2012 års budgetram. Juste-

behoven vi ser inom verksamheten kan vara ett utfall

ringen är gjord och inlagd som en post i nämndens

av tidigare stängning av en avdelning för äldrepsy-

reserv som då uppgår till 5,9 mnkr.

kiatri på Blekingesjukhuset. Omkostnaderna avviker
med totalt 2,9 mnkr och hänförs främst till sjukvårdsmaterial och bilkostnader då mer än halva bilparken
bytts enligt leasingavtalen. Vid dessa bilbyten uppstår
kostnader för återställning av bilar samt extrautrustning såsom klädselskydd, extralysen, alkolås mm.
Hemtjänstverksamheten uppvisar ett underskott på
9,8 mnkr och har stora utmaningar i att så effektivt
som möjligt planera användandet av tillgängliga

Äldrenämnden
bostadsanpassning
Under året har två stora kostnadsdrivande ärenden
avslutats. Ett antal kostnadsdrivande ärenden har
tillkommit under slutet av året samtidigt som en stor
andel slut- och avstämningsfakturor tillkom under
senare delen av året.

resurser. Verksamheten har inte klarat att omfördela
resurser mellan grupper efter aktuell efterfrågan. I
kombination med denna ”tröghet” konstateras att
ersättningen för en hemtjänsttimme är låg främst vad
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Verksamhetsmått

Verksamhetsmått
2012

2011

2010

2009

2008

2007

1 093

1 185

1 150

993

996

Övriga köpta platser

- därav åldersfördelat 65-79 år

307

302

314

272

255

Utbetalt till Landstinget under året

80-89 år

573

648

627

526

555

- akutklinik

90 - äldre

213

235

209

195

186

- rehab

Hemtjänst och/eller anhörigvårdare

Boende

847

760

793

821

828

- psykogeriatrik

- därav åldersfördelat 65-79 år

231

144

149

144

119

Antal betalda dagar

80-89 år

385

362

367

425

457

- akutklinik

90 - äldre

231

254

277

252

252

- rehab

45

49

43

57

62

- psykogeriatrik
Genomsnitlig kvarliggning (person per dygn)

Endast matdistribution
- därav åldersfördelat 65-79 år

14

47

16

26

16

80-89 år

24

2

21

24

40

90 - äldre

7

0

6

7

6

Endast trygghetslarm

529

511

475

510

477

- därav åldersfördelat 65-79 år

147

146

140

136

102

80-89 år

304

292

281

310

310

90 - äldre

78

73

54

64

65

662 000

672 000

682 000

669 000

675 000

Beviljade hemtjänsttimmar

VER K SAMHETS B ER Ä TTELSE

- akutklinik

2012

2011

2010

2009

2008

1 243 028

1 182 832

1 654 027

2 208 860

1 386 992

0

39 678

146 777

454 924

74 459

249 249

46 462

295

286

378

571

384

0

15

35

110

20

53

15

0,8

0,8

1,2

1,6

1,1

0,0

0,0

0,1

0,0

- rehab
- psykogeriatrik

0,1

0,3

0

2007

SÄRSKILT BOENDE
Gruppboende
Antal bostäder 31/12
Bruttokostnad/bostad
Bruttokostnad/vårddygn (/genomsnitt platser)

625

641

676

683

681

613 784

564 843

551 841

565 281

547 001

1 682

1 548

1 512

1 549

1 499

50

50

52

52

52

602 799

589 766

548 015

561 214

575 950

1 652

1 616

1 501

1 538

1 578

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)
Servicelägenheter/Servicehus
Antal bostäder 31/12

145

145

144

144

144

Totalt antal bostäder/platser 31/12

820

836

872

879

877

12

12

12

11

11

ÖVRIG VERKSAMHET
Träffpunkter
Antal enheter
Dagverksamhet
Antal enheter

3

3

3

3

3

Antal platser

22

22

22

22

22

205 859

210 612

222 351

208 055

206 604

1 469

1 387

1 332

1 393

1 349

Bruttokostnad per plats
Trygghetslarm
Antal larm

86
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VER K SAMHETS B ER Ä TTELSE

S a m m a n fat t n i n g av n ä m n d e r n a s v e r k s a m h e t

S a m m a n fat t n i n g av n ä m n d e r n a s v e r k s a m h e t

Kommunstyrelsen

VER K SAMHETS B ER Ä TTELSE

Serviceförvaltningen
Budgetavräkning, mnkr

Budgetavräkning, mnkr
2012
Intäkter

2011

2010

2009

2008

2007
Intäkter

42,7

50,3

84,8

83,1

121,6

125,6

Kostnader

-230,7

-231,7

-228,3

-240,6

-337,3

-334,7

Kostnader

Nettokostnad

-188,0

-181,5

-143,5

-157,5

-215,7

-209,1

Nettokostnad
Budgetram

Budgetram

177,8

185,0

146,6

164,7

222,9

215,2

Årets avvikelse mot budget

-10,2

3,6

3,1

7,2

7,2

6,1

Årets avvikelse mot budget

1,3

Investeringsutfall

Investeringsutfall

5

1,4

1,1

1,8

1,1

2012

2011

2010

2009

194,4

202,2

189,3

136,8

-283,7

-279,6

-265,1

-213,9

-89,3

-77,5

-75,8

-77,1

77,5

74,9

75,8

77

-11,8

-2,6

0

-0,1

5

1,4

1,1

1,8

Antal anställda

75

84

99

112

234

298

Antal anställda

360

363

351

349

Antal årsarbetare

73

81

97

110

229

289

Antal årsarbetare

329

332

321

320

Resultatet är en förbättring mot vad som är godkänt

Mnkr. Basbudgeten landar på ett underskott om 1,8

Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen har under

2011. 1,7 mnkr av det totala effektiviseringskravet har

att gå över budget med. Budgetramen uppgick för

Mnkr och projektbudgeten landar på ett underskott

2012 haft en budgetram om 77,5 mnkr. Redovisad

effektuerats, vilket innebär att 0,8 mnkr är kvar. 0,3

året till 177,8 Mnkr.

om 0,7 Mnkr. Resultatet är en godkänd avvikelse.

nettokostnad uppgår till 89,3 mnkr, vilket ger ett un-

mnkr blev effektuerat i januari 2013.

Det har tagits beslut om att 6,3 Mnkr av den obe-

Kommunfullmäktige visar per december ett under-

2,5 mnkr ytterligare beror på ökade kostnader,

derskott för verksamhetsåret på -11,8 mnkr.

skott om 0,1 Mnkr i förhållande till budget. Kom-

skattade reserv för Kollektivtrafiken ska flyttas från

Eftersom Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen

vilket till största del är av engångskaraktär. Detta rör

munstyrelsen visar ett överskott för helåret med 0,2

2012 till 2013 vilket resulterar i att Kollektivtrafiken

endast har ca 27 % egna budgetmedel för finansie-

bland annat kostnad för transporter i samband med

Mnkr. Under kommunstyrelsen som en särskild reserv

visar ett resultat på -6,3 Mnkr för 2012.

ring av verksamhetens kostnader, kommer större

skolomläggning (-0,7 mnkr), ej full kostnadstäckning

delen av finansieringen via transferering av andra

för ny måltidsproduktion på Tullskolan (-0,5), fördy-

nämnders budgetmedel. Detta främst via kommunin-

ring vid underhåll och reparation av köksutrustning

ternt köp/sälj av måltider och IT-tjänster.

(-0,8) De sista -0,5 mnkr kan förklaras av ökade livs-

Verksamheterna räddningstjänst och stöd till hög-

ligger sparbeting i form av översyn av nämnds- och

skoleutbildning visar ett resultat i balans för helåret

förvaltningsstruktur om 1,5 Mnkr. Detta sparbeting är
inte utdelat till förvaltningarna utan påverkar kommunstyrelsens resultat.

medelskostnader. Livsmedelspriserna har ökat med

Verksamhetens totala kostnader för år 2012 uppgår
till 282,6 mnkr. Om verksamheten fått intern kost-

ca 3 % under 2012. Då totala kostnader för livsmedel

månader senare än planerat vilket medförde utökade

nadstäckning, vilket redovisas för nedan, hade Kom-

var 43,6 mnkr under 2012 innebär detta att ca 1,3

kostnader för kommunledningsförvaltningen med 2,5

munstyrelsen/Serviceförvaltningens resultat slutat på

mnkr utgörs av kostnadsökning. Genom effektivare

-1,2 mnkr.

matlagningsmetoder och val av livsmedel har dock

Näringslivsenheten gick över till ett bolag två

Verksamhetsmått

Antal nystartade företag

2012

2011

2010

2009

2008

2007

261

289

289

247

274

264

Den största negativa avvikelsen står kostenheten

kostenheten arbetat effektivt med att kompensera för

för, med ett underskott motsvarande -13,9 mnkr. 10,6

ökade livsmedelskostnader, vilket innebär att största

mnkr av detta underskott beror på att serviceförvalt-

delen av kostnadsökningen kunnat hämtas hem.

ningen ej fått kommunintern kostnadstäckning för

Kommunhälsan visar ett underskott på ca -0,1

avtalsenlig måltidsproduktion från barn- och ung-

mnkr vilket beror på ökade utbildningskostnader för

domsförvaltningen.

bland annat nya läkaren, nyanskaffning av flera av
medicinska mätapparater då de gamla slutat fungera

0,8 mnkr beror på ej fullt ut effektuerade bespa-

och minskade intäkter för vaccinationer.

ringar inom kostenheten på grund av volymminskning

Övriga enheter visar en positiv avvikelse vilket

från äldreförvaltningen och utbildningsförvaltningen.
Budgeterade intäkter var, vid ingången till 2012, 2,5

beror på att enheterna haft vakanta tjänster samt

mnkr lägre från dessa bägge förvaltningar än för år

partiella ledigheten som inte har ersatts.

Verksamhetsmått
2012

2011

2010

Barn i förskola: portioner/årsarb

108

103

103

Elever i skola: portioner/årsarb

100

100

96

20

17

20

Kostenheten
Ekonomiperspektiv

Gäster i äldreomsorgen: dygnsportioner/årsarb
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Revisionsberättelse 2012
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den
verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder, och som
utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i kommunens bolag.
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.

Revisorernas påpekanden;
Strukturen av verksamhetsmålen har förändrats inför 2012
jämfört med 2011. Med bakgrund i granskningsresultaten
kan revisorerna inte verifiera att samtliga nämnder bedriver
en ändamålsenlig verksamhet med bakgrund i de av kommunfullmäktige formulerade verksamhetsmålen eller att
målen får avsedd styreffekt.
Årets resultat uppgår till +2,5 mkr. Resultatet har tillgodoförts engångseffekter på ca 71,4 mkr vilket indikerar att
obeaktat dessa hade årets resultat uppgått till ca -68,9 mkr.
Under 2012 ökade kommunens samlade intäkter med
3,5 % medan kostnaderna ökade med 4,5 % jämfört med
2011.
Främsta orsaken till resultatet är nämndernas negativa budgetavvikelser som accelererade under 2012 års
sista tertial vilket aktualiserar frågan hur budgeten som
styrmedel av verksamheten fungerar. Det är revisorernas bedömning att kommunstyrelsen tillsammans med
nämnderna omgående bör utveckla budgetprocessen för
att säkerställa att budgeten som styrmedel fungerar på ett
tillfredsställande sätt.

Den interna kontrollen avseende hanteringen av materiella
anläggningstillgångar visar fortfarande brister inom flera
områden.
Kommunstyrelsen har valt att utöva uppsikt över dotterbolagen via moderbolaget. Det är därför viktigt att
moderbolaget aktivt verkar för att dotterbolagens affärsplaner arbetas fram i enlighet med ägardirektiven och att
kommunfullmäktiges beslutade mål appliceras i bolagens
måldokument. Utöver detta har lekmannarevisorerna i Utveckling i Karlskrona AB samt Kruthusen företagsfastigheter AB lämnat synpunkter i respektive granskningsrapport.

Revisorernas uttalanden;
Vi riktar anmärkning mot Äldrenämnden, Handikappnämnden och Socialnämnden för bristande styrning, ledning,
uppföljning och kontroll av respektive verksamhet. Anmärkningen grundas på att
• Nämnderna i allmänhet och Handikappnämnden i
synnerhet har inte haft tillräckligt fokus på den
ekonomiska utvecklingen i respektive verksamhet.
• Nämnderna har inte säkerställt en tillfredsställande intern
kontroll för att leverera tillförlitliga beslutsunderlag och
realistiska prognoser.
• Nämnderna har inte varit tillräckligt aktiva med bakgrund
i sitt tilldelade ekonomiska ansvar för respektive
verksamhet och har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för
att undvika årets negativa budgetavvikelser.
• Nämnderna har heller inte fört tillräckligt formell och
tydlig kommunikation till Kommunstyrelsen om möjligheter till förändrad inriktning och kvalitet på verksamheten för att uppnå en ekonomi i balans.
• Nämnderna har därmed visat ohörsamhet till fullmäktiges
tilldelade ekonomiska ramar och angivna riktlinjer i
kommunens övergripande styrande dokument.

Revisorernas tillstyrkanden;
Vi tillstyrker:
att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och
    nämnder ansvarsfrihet.
att kommunens årsredovisning för 2012 fastställs.

Karlskrona den 9 april 2013

Bilagor
Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Sven-Otto Ullnér
Ordförande

Lars-Erik Johansson

Bernt Runesson
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Lars Brissman
Vice ordförande

Annacarin Leufstedt

Pål Wetterling
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Birger Wernersson

Bo Löfgren

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