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Utvecklingen av Karlskrona tar fart
Under 2017 har utvecklingen av Karlskrona tagit fart på

Utbildning och kunskap

Karlskrona klättrade rejält från plats 57 till plats 27 i den

många sätt. Det byggs på flera håll, den kommunala

Framtidens skola är en satsning som bland annat kommer

miljöranking som tidningen Aktuell Hållbarhet gör av

organisationen utvecklas och viktiga beslut som rör

att resultera i nya lokaler för gymnasieskolan och en ny

landets 290 kommuner.

infrastrukturen har äntligen kommit på plats. Allt detta

grundskola i centrala Karlskrona. Men arbetet syftar

har skett samtidigt som det ekonomiska resultatet har

också till att skapa bra inlärningsmiljöer och bättre

Näringslivets Karlskrona

kunnat hållas på en hög nivå.

integration i skolan. Fler elever ska lämna skolan med

I augusti arrangerades för första gången Baltic Meeting

godkända resultat och för att nå dit har elever, föräldrar

Point. Baltic Meeting Point är ett initiativ av Karlskrona

landets fem bästa kommuner på digitalisering. På kvalitets

Karlskrona kommun blev under 2017 utsedd till en av

och personal lämnat synpunkter på hur skolan ska

kommun för att öka samverkan med städer runt Östersjön.

mässan i Göteborg visade personal från kommunen upp

utvecklas.

Initiativet togs emot väl av de besökande delegationerna

tolv av de många projekt som tagit oss dit. Det var nyttan
i verksamheten snarare än den digitala lösningen som

Attraktiv livsmiljö

stod i fokus och det är helt rätt. All utveckling som sker

Karlskronas nya stadsdel Pottholmen växer nu fram.

bland andra Landstinget Blekinge, Boverket och Blekinge

ska syfta till att förbättra servicen till medborgarna och

Under året har det varit både byggstart för de första

trafiken skapa samarbeten med all den kompetens som

samtidigt se till att vi kan arbeta effektivare och smartare.

bostäderna och invigning av den nya trafiklösningen vid

finns i Karlskrona när det gäller smarta digitala tjänster.

Två av våra chefer uppmärksammades också nationellt.

Kommunen har tagit initiativ till att tillsammans med

Blekingegatan och Järnvägstorget. Samtidigt byggdes en

Den offentliga sektorn arbetar mycket med digitaliserings

Kommundirektör Carl-Martin Lanér utsågs till ”Årets

ny lösning med busshållplatser och perronger vid

frågor och tillsammans med lokalt näringsliv kan Karlskrona

offentliga chef” och Maria Persson, som är chef på

Centralstationen.

bli ett betydande kompetenskluster i landet.

arbetsmarknadsförvaltningen, nominerades till utmärkelsen
”Årets nyskapande chef”.
Det borgar gott inför framtiden att utvecklingen sker

Utvecklingsarbetet fortsätter i hög takt, både i det korta

Karlskrona har också fått ett Europa Direkt-kontor som

perspektivet där den nya brandstationen vid Oskarsvärn

ska sprida kunskap och information om EU och dess

nu byggs för att ge plats för fler bostäder på Pottholmen,

institutioner och deras arbete.

både utåt till kommunmedborgarna och inåt i den

och i det längre perspektivet där en arkitekttävling under

kommunala verksamheten.

året hållits för att få inspiration till hur Hattholmen ska se

Upplevelsernas Karlskrona

ut i framtiden.

Två internationella kulturfestivaler genomfördes för första

Snabba kommunikationer

Arbetet för att nomineras till Årets Stadskärna har tagit

Patrik Hansson

flera steg framåt. Nyinvigningen av Karl XI-statyn på

och stöttat båda initiativen och det är glädjande att se hur

nu klart att hamnen på Verkö får byggas ut. Utbyggnaden

Stortorget var ett stort steg i att skapa ett attraktivare

goda idéer kan omsättas i verklighet när man arbetar

kommer att ge stora möjligheter till mer miljövänliga

centrum. I Hoglands park togs de stora bersåerna ner

tillsammans.

transporter och kommer att ge näringslivet goda möjlig

för att öka tryggheten i parken kvälls- och nattetid vilket

heter att utveckla sin verksamhet.

också bidrar till att göra stadskärnan mer attraktiv.
Attraktiv livsmiljö är inte bara infrastruktur och centrum

efter lång tid är i skarpt läge. Nu arbetar Trafikverket för

utveckling. I Jämjö invigdes utbyggnaden av omvårdnads

att lösa de synpunkter som kommit från framför allt

boendet Hammarbygården. Det resulterade i 28 nya

lantbrukare och 2020 kommer bygget att starta. Det

lägenheter med smarta lösningar som underlättar vardagen

kommer att ge snabbare och säkrare trafik och en mycket

för de boende. Bygget har också haft hållbarhetsfokus,

bättre miljö för Jämjö som slipper ha en europaväg som

till exempel drivs ventilationen av solceller som sitter på

går rätt igenom centrum.

byggnadens tak.
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ordför ande kommunst yrelsen

gången under 2017. Karlskrona kommun har varit delaktig

Efter många års utredningar och överklaganden står det

E22 mellan Lösen och Jämjö är ett annat projekt som

4

och utvecklingspotentialen är stor.

Litteraturfestivalen Bok och Hav genomfördes i maj och
Carl International Film Festival i augusti. Båda festivalerna
gav mersmak, vilket visar att samverkan mellan kommunen
och privata initiativ kan leda långt.
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Vart gick skattepengarna?
AV HUNDRA KRONOR SOM BETAL ADES I SK AT T TILL K ARLSKRONA KOMMUN
GICK SÅ HÄR MYCKET TILL DE OLIK A VERKSAMHETERNA:

2,40

GYMNASIESKOLA
VUXENUTBILDNING

Året i korthet

9,80

K ARLSKRONA

GATOR, GRÖNY TOR,
LEKPL ATSER OCH BADPL ATSER

kronor

KOMMUN HAR

+93

miljoner kronor
VILKET ÄR 20 MILJONER KRONOR BÄT TRE
ÄN BUDGETERAT • Läs mer på sidan 73

5 814
medarbetare

ANSTÄLLDA I KOMMUNEN
Läs mer på sidan 66

20 % MÄN
80 % KVINNOR

10
11

KRONOR

6,00 kronor

0,60

IDROT T OCH FRITID

KRONOR

ÄR HELT ELLER DELVIS

invånare

BEFOLKNINGSTILLVÄ XTEN VAR
404 PERSONER

= 0,6 %
Läs mer på
sidan 9

kronor

ÖVRIGA
VERKSAMHETER

12,80

av

66 666

33,60

kronor

FÖR ATT NÅ VISIONEN

Läs mer på sidan 16

Grundskola
och förskola

21,50

SOM SK A UPPFYLL AS

uppfyllda

>>

ÄLDREOMSORG

FUNKTIONSSTÖD

mål

Årets resultat

prioriterade
mål

KRONOR

1,90

MILJÖVÅRD OCH
STADSBYGGNAD

STÖD TILL
KOLLEKTIVTRAFIK

2,60
kronor

KRONOR

kronor

INDIVID- OCH
FAMILJEOMSORG

1,20

kronor

1,60

kronor

VAT TEN,
AVLOPP OCH
RENHÅLLNING

5,80
RÄDDNINGSTJÄNST

KULTUR, BIBLIOTEK
OCH KULTURSKOL A

0,20

kronor

HAMNAR, FÄRJETERMINAL
OCH SMÅBÅTSBRYGGOR

-0,10 kronor

Korta fakta om Karlskrona kommun

Karlskrona kommun som arbetsgivare

Tabell 6 BEFOLKNING I OLIK A OMRÅDEN

Karlskrona kommun är Blekinges största arbetsgivare och

Område

hade 5 814 medarbetare per den 31 december 2017. Det är

Karlskrona stad

1 252 män och 4 562 kvinnor som är anställda i kommunen.

Utdebitering

Tabell 1 UTDEBITERING (%)

2017 var kommunalskatten 22,10 procent och landstings

2017

2016

2015

2014

2013

skatten 11,19 procent. Den totala skattesatsen i Karls

Kommunalskatt Karlskrona

22,10 22,10 22,10 21,51 21,51

krona låg på 33,29 procent. I den totala skattesatsen

Landstingsskatt

11,19 11,19 11,19 11,19 11,19

Total utdebitering Karlskrona

33,29 33,29 33,29 32,70 32,70

Blekinge läns medelutdebitering

33,41 33,41 33,38 33,13 33,13

läggs kommunalskatt och landstingsskatt ihop.

Intäkter och kostnader
Karlskrona kommun hade 2017 intäkter på 4 893 miljoner

2017

2016

2015

2014

2013

828

766

769

kronor (mnkr). Av dessa uppgick skatteintäkterna till

Verksamhetens intäkter

1 019 1 006

2 989 mnkr, statsbidrag till 661 mnkr och intäkter från

Skatteintäkter

2 989 2 871 2 738 2 545 2 489

fastighetsavgiften uppgick till 116 mnkr.

Statsbidrag

661

643

529

517

455

Fastighetsavgift

116

114

110

110

109

Finansiella intäkter

108

96

117

192

191

Den största utgiften var löner, 2 792 mnkr. Andra stora
utgifter var köp av verksamhet 917 mnkr, hyror 206 mnkr
och avskrivningar 138 mnkr.

SUMMA

4 893 4 730 4 323 4 129 4 013

Hyror
Personalkostnader

2017

2016

2015

2014

2013

206

193

187

182

174

917

920

877

714

657

Avskrivningar

138

134

129

126

123

59

73

98

144

181

689

667

518

629

580

Finansiella kostnader
Övriga kostnader
SUMMA

4 800 4 618 4 259 4 138 3 991

2014

2013

Lyckeby

4 338

4 349

4 331

4 141

4 058

Rödeby

3 478

3 484

3 446

3 431

3 424

2 511

2 510

2 527

2 538

2 538

Nättraby

3 332

3 305

3 339

3 276

3 254

Övriga tätorter

6 207

6 172

6 119

6 022

5 977

Karlskrona kommun

Mindre tätorter
och landsbygd

Landstinget Blekinge

Skärgård

16 135 15 950 15 726 15 596 15 519
4 226

SUMMA

f

4 157

4 138

4 121

4 128

66 666 66 262 65 380 64 348 63 912

Diagram 1 ÅRLIG FÖRÄNDRING, ANTAL PERSONER,
I DE OLIK A KOMMUNDEL ARNA

MELL AN 350 OCH 1 000 ANSTÄLLDA

600

Ericsson AB

400

Saab Kockums AB

200

Blekinge Tekniska Högskola

0
-200

Telenor Sverige AB

-400

d

-600

2 792 2 631 2 450 2 343 2 276

Köp av verksamhet

2015

Jämjö

NKT HV Cables AB

Tabell 3 KOSTNADER (mnkr)

2016

STÖRRE ARBETSGIVARE I KOMMUNEN
MED FLER ÄN 1 000 ANSTÄLLDA

Försvarsmakten
Tabell 2 INTÄKTER (mnkr)

2017

26 439 26 335 25 754 25 223 25 014

2013

2014

Karlskrona stad
Lyckeby
Rödeby

Befolkning
Befolkningen ökade

2015

2016

Jämjö
Nättraby
Övriga tätorter

2017

Mindre tätorter och landsbygd
Skärgård

Karlskrona kommuns befolkning ökade under år 2017
med 404 personer och uppgick den 31 december 2017

Diagram 2 BEFOLKNING 2017-12-31

till 66 666 invånare. Kommunen hade under året ett
inflyttningsnetto på +390 personer och ett födelsenetto
på +13 personer.

Mindre tätorter och landsbygd 16 135
Skärgård 4 226

Summa 66 666

Karlskrona stad 26 439

Tabell 4 BEFOLKNING 2017-12-31

66 666
I N VÅ N A R E

– befolkningen ökade

Ålder

Män

Kvinnor

Summa

%

% riket

0–20

8 455

7 670

16 125

24,2

24,2

21–64

19 273

16 960

36 233

54,3

56,0

65–w

6 546

7 762

14 308

21,5

19,8

34 274

32 392

66 666

100,0

100,0

SUMMA

med 404 personer
under 2017

Tabell 5 BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR UNDER 2017
Födda

Döda

Inflyttade

Utflyttade

Justering

662

649

3 363

2 973

1

Totalt
66 666

Lyckeby 4 338

Övriga tätorter 6 207
Nättraby 3 332

Rödeby 3 478

Jämjö 2 511

8
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Politisk organisation

Karlskrona kommuns organisation

Den politiska organisationen i Karlskrona kommun består

Kommunala bolag

av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 11 nämnder.

Karlskrona kommun har en moderbolagskoncern som

Kommunstyrelsen och 9 av nämnderna har förvaltningar

består av AB Karlskrona moderbolag (ägs till 100 procent

som sköter det dagliga arbetet.

av Karlskrona kommun) och dess helägda bolag:

Kommunfullmäktige
Politikerna i kommunfullmäktige har det högsta ansvaret

Affärsverken Karlskrona AB
		Affärsverken Energi AB

mål som kommunen ska ha för samhällsutvecklingen och

		Affärsverken Elnät AB

ska få och hur pengarna i kommunens budget ska
användas.

AB Karlskrona
Moderbolag

AB Karlskronahem

för den kommunala verksamheten. De beslutar om vilka
samhällsbyggandet, vilken service kommunens invånare

AB Karlskronahem
Affärsverken Karlskrona AB

Kruthusen Företagsfastigheter AB

Kruthusen
Företagsfastigheter AB

Utveckling i Karlskrona AB

Kommunfullmäktige kontrollerar också att den kommu
nala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. Till sin hjälp

Utöver moderbolagskoncernen äger kommunen

har de revisorerna.

också följande:

Kommunstyrelsen
Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi.
Kommunstyrelsen och nämnderna genomför det
kommunfullmäktige beslutat om.

10

Karlskrona Fryshus AB

99,98 %

Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge

61,50 %
49,00 %

Cura Individutveckling

40,00 %

Mandatfördelning

Varje politisk nämnd fattar beslut om vilka tjänster och

Karlskrona kommun styrs av Socialdemokraterna,

vilken service man ska erbjuda kommuninvånarna inom

Centerpartiet och Liberalerna. De har tillsammans

det område som man ansvarar för, till exempel inom

38 av kommunfullmäktiges 75 mandat.

| K a r l sk ro n a k o mm u n s års redo vi s n i n g 2 0 1 7

Socialdemokraterna

5

Centerpartiet

4

Liberalerna

15

Moderaterna

11

Sverigedemokraterna

4

Miljöpartiet

4

Vänsterpartiet

3

Kristdemokraterna

Kommunledningsförvaltningen

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Kunskapsnämnden

Kunskapsförvaltningen

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsförvaltningen

Äldrenämnden

Äldreförvaltningen

Funktionsstödsnämnden

Funktionsstödsförvaltningen

Socialnämnden

Socialförvaltningen

Kultur- och
fritidsnämnden

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Drift- och servicenämnden

Drift- och
serviceförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunrevisionen

KBP AB

29

Kommunstyrelsen
Allmänna utskottet
Personaldelegationen

Utveckling i Karlskrona AB

De politiska nämnderna

förskola, grundskola och äldreomsorg.

Kommunfullmäktige

K arl s k rona k omm u n s å r s re d o v is n in g 2 0 1 7 |
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Vision Karlskrona 2030
VISION K ARLSKRONA 2030

För att Karlskrona ska växa och få fler invånare, arbets

Utbildning och kunskap

tillfällen och besökare behövs en tydlig framtidsbild och

Vi ska ha skolor och utbildningar som håller hög kvalitet

en utstakad väg för att nå dit. Därför har Karlskrona

på alla nivåer. Vi har utbildningsmiljöer som stimulerar till

kommun tagit fram en vision som ska ligga till grund för

kreativitet och nyskapande. Genom ett nära samarbete

det strategiska arbetet de kommande mandatperioderna.

med näringslivet ges möjligheter till ett livslångt lärande.

Visionen ska beskriva ett önskat framtida tillstånd. All
kommunal verksamhet ska utgå från visionen.
Vi gör det igen! En gång i tiden grundades Karlskrona

Upplevelsernas Karlskrona
Vi ska erbjuda ett brett utbud av upplevelser kring vår

med ambitionen att bli en av landets mäktigaste städer.

unika skärgårds- och världsarvsmiljö. Med hög kvalitet

Här samlades de kunnigaste yrkesarbetarna och här

och gott värdskap kan vi locka besökare året om och

skapades en innovativ miljö som gjorde Karlskrona känt

göra besöksnäringen till en ny basnäring i Karlskrona.

långt utanför landets gränser. När vi nu siktar mot år 2030,
är det med samma vilja att skapa något tillsammans. Vi

Näringslivets Karlskrona

gör det igen, helt enkelt!

Vi ska ha ett fortsatt dynamiskt och innovativt näringsliv

Vi gör det tillsammans – en framtid som håller. Karls

som ligger i framkant internationellt sett. Samarbete

krona 2030 är en framtidsbild som medborgare, näringsliv

mellan kommun, högskola och näringsliv får våra företag

och politiker tagit fram tillsammans. Det är bilden av ett

att växa och utvecklas. Vår region är ledande inom miljö-

öppet samhälle där alla kan leva ett rikt liv och där resur-

och energiområdet och vår unika kompetens lockar nya

serna används på ett hållbart sätt: socialt, ekologiskt och

företag att etablera sig i Karlskrona.

ekonomiskt. Med en gemensam vision och att vilja nå den
tillsammans är grunden lagd för arbetet. De närmaste
åren prioriterar vi fem utvecklingsområden.

Attraktiv livsmiljö
Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården,
staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av
aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med
en internationell atmosfär. Med olika sorters boenden
i attraktiva miljöer får alla möjlighet till ett aktivt liv,
oavsett ålder.

Med sitt unika läge
är Karlskrona ett nav
i en växande region.
Här finns det goda
livet och de bästa
förutsättningarna för
ett expansivt näringsliv.
Genom samarbete
skapar vi en framtid
som håller.

Snabba kommunikationer
Vi ska ha en väl utbyggd infrastruktur som gör det lätt att
ta sig till och från Karlskrona. Genom fortsatt utveckling
av hamnen på Verkö blir vi ett centrum för gods- och
persontrafiken i Östersjön. Den digitala infrastrukturen
och den väl utbyggda lokaltrafiken – med buss, tåg eller

Vision Karlskrona 2030 antogs av
kommunfullmäktige den 22 november 2012.

båt – gör vardagen enkel i Karlskrona.

12
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Prioriterade mål och uppdrag

Förvaltningsberättelse
Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 17

God ekonomisk hushållning verksamhetsmål

utvecklingen av kommunen som helhet. I nedanstående

Kommunfullmäktige har beslutat om 11 övergripande mål.

diagram redovisas hur måluppfyllelsen på en övergripande

Av dessa är 6 antal uppfyllda och 4 antal delvis uppfyllda

nivå ser ut, med färgmarkering huruvida det enskilda målet

och 1 mål ej uppfyllt. Detta redovisas särskilt i följande

uppnås, delvis uppnås eller att målet inte uppnås för det

kapitel om prioriterade mål och uppdrag. I avsnittet

enskilda året.

redovisas också genomförandegraden av de uppdrag
som är kopplade till målen.
Vi gör en sammanfattande bedömning att kommunen
anses ha god ekonomisk hushållning utifrån verksam
hetsmässigt perspektiv.

6 mål
VI HAR
NÅT T
MÅLET

11

Måluppfyllelse
I Karlskrona kommun tillämpar vi mål-och resultatstyrning.
Med utgångspunkt från visionen har kommunfullmäktige
beslutat om 11 prioriterade mål. De beskriver vad vi ska
uppnå och kan ses som den övergripande strategin för

MÅL

1 mål
VI HAR INTE
NÅT T MÅLET

4 mål
VI HAR
INTE NÅT T
MÅLET
MEN ÄR
PÅ RÄT T
VÄG

Här redovisas de elva målen och måluppfyllelsen för de enskilda målen.
MÅL

1
MÅL

2
MÅL

3
MÅL

4

MÅL

5
MÅL

6
MÅL

7
MÅL

8
MÅL

9
MÅL

10
MÅL

11

Vår kommun erbjuder mångfald, kreativitet och gemenskap med målet:
Karlskrona ska vara en öppen och välkomnande kommun
Vi har utvecklande, spännande och moderna arbetsplatser med målet:
Karlskrona kommun ska öka andelen heltidstjänster med heltid som norm
Vi utvecklar det hållbara samhället och investerar i digitalteknik samt grön energiteknik med målet:
Karlskrona kommun ska minska sin miljö- och klimatpåverkan
Vi har en ekonomi som tillåter framtida investeringar med målet:
Kommunen ska inom planperioden 2017–2019 uppnå långsiktig och stabil ekonomi med
ett överskottsmål på 2 % av skatteintäkter och statsbidrag
Vi utvecklar skärgården, staden och landsbygden och fyller dem med aktivitet med målet:
Karlskrona ska ha nöjda invånare som anser att kommunen är en bra plats att leva, bo och verka i
Vi har moderna och attraktiva boenden samt god service till invånarna med målet:
Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter ska hålla hög klass i nationell jämförelse
Våra kommunikationer tar oss enkelt till och från världen – både fysiskt och digitalt med målet:
Karlskrona kommun ska fortsätta utvecklingen för en hållbar infrastruktur
Vi har kreativa utbildningsmiljöer och en skola med hög kvalité för vetgiriga i alla åldrar med målet:
I Karlskrona ska andelen elever som klarar kunskapskraven öka
Vi har bra samarbeten och strategier för att skapa egen försörjning med målet:
I Karlskrona ska arbetslösheten minska
Vi erbjuder upplevelser i toppklass och fler vill besöka våra unika miljöer året runt med målet:
Karlskrona ska öka sin attraktivitet som besöksmål och skärgårdskommun
Vi har ett dynamiskt, internationellt och innovativt företagsklimat som lockar fler att etablera sig här med målet:
Karlskrona kommun ska verka för fler och växande företag
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Indikatorer

Uppdrag

En analys genomförs av tillits- och trygghetsmätningarna

enkäterna visar en positiv uppåtgående trend. Under 2018

För att mäta resultat jämför vi oss med andra kommuner

Uppdragen är kommunfullmäktiges sätt att tydliggöra en

för att se vilka insatser som fordras för att vända en något

sker framtagande av en servicegaranti där kommunen ska

genom Kommunens kvalitet i korthet (Kkik) samt ytterligare

uppgift som ska utföras av en eller flertalet nämnder och

negativ trend. Integrationscentrum har gett en tydlig

tydliggöra vad medborgarna kan och ska kunna förvänta

resultatmått i Kommun-och Landstingsdatabasen (Kolada).

bolagsstyrelser under en viss tidsperiod. Cirkeldiagrammet

ingång för nyanlända som leder till integration samt egen

sig av kommunen. Tack vare arbetet som sker bedöms

Kkik är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra

visar hur många av uppdragen som är genomförda, på-

försörjning och för att främja integreringen till arbetsmark

målet vara på rätt väg även om det inte uppnås för det

och beskriver kvalitet ur ett invånarperspektiv. När vi jämför

gående eller ej slutförda. En redovisning av respektive

naden har ett arbete skett med ökat antal praktikplatser.

enskilda året.

oss, får vi ett mått på kvaliteten på den service vi levererar

uppdrag kommer efter målredovisningen.

till invånarna. Undersökningen genomförs av Sveriges

Skolan arbetar med att vårdnadshavare och elever

I följande avsnitt redovisas de elva målen med uppgift

Kommuner och Landsting (SKL). För närvarande deltar

Antal uppdrag som ansluter till detta mål är fem och

ska känna sig trygga i verksamheten och detta mäts via

av dessa är fyra genomförda.

enkäter till elever i årskurs 5 och årskurs 9. Resultatet från

om vilka indikatorer som målen bedöms utifrån.

258 av Sveriges 290 kommuner i Kkik. Kkik undersöker
årligen fem områden:

MÅL

46 uppdrag

>> Tillgänglighet
>> Trygghet

2

ÄR UPPNÅDDA

>> Delaktighet

67

>> Effektivitet
>> Samhällsutvecklare

som finns redovisade inom Kkik:s fem områden samt

19 uppdrag

1 uppdrag

Vår kommun erbjuder mångfald, kreativitet och gemenskap med målet:
Karlskrona ska vara en öppen och välkomnande kommun

Indikator

Mål 2017

Hur stor andel av medborgarna som skickar en enkel fråga
via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Riket

Ska årligen öka

81

89

73

86

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt via telefon
får ett direkt svar på en enkel fråga?

Andelen ska årligen öka

38

48

50

51

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott
bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

Ska årligen öka

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

Ska årligen öka

Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande
över kommunens verksamhet?

Ska årligen öka

Trygghetsindex

Årligen bibehålla, om
möjligt förbättra värdet

Andelen invånare med låg tillit till andra

Ska årligen minska

86

1,15

78

85

81

84

80

79

41

40

40

1,37

1,43
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Mål 2017

Antal nyinrättade tjänster med 100 % tjänstgöringsgrad

Indikatorn ersätts
med annan för 2018.

Medarbetare med en överenskommen sysselsättningsgrad
motsvarande 100 % i sin grundanställning

Långsiktigt mål 100 %

Andel sjuktal totalt i kommunen i %

Ska årligen minska

Vi har nått målet

31

31*

26

Utifrån de sammantagna resultaten har en rad insatser

Utfall 2016

Utfall 2017

69,5

70

73

7,1

7,1

7,1*

Riket

6,9*

Andel sjuktal totalt i kommunen ligger enligt senast kända

Vi har nått målet med ökad andel heltidstjänster. Det

värde på oförändrad nivå. Insatser för att minska sjuktalen

långsiktiga målet är 100 procent heltidstjänster som

sker genom att fokusera på två områden i det personal

grundanställning och under 2017 har det skett en ökning

politiska programmet, ”Hållbart arbetsliv” och ”Kompetens”.

från 70 procent till 73 procent. För att fortsätta den

I samverkan med fackliga organisationer arbetas en plan

positiva utvecklingen är en HR-specialist ansvarig för att

fram för att minimera ohälsotalen. Planen beräknas vara

driva och stödja verksamheterna så att heltidsmåttet ska

färdig och presenteras för kommunstyrelsen under andra

vara uppnått i kommunen vid 2019 års utgång. Beslut att

kvartalet 2018.

nyinrättade tjänster ska vara på 100 procent är infört

Antal uppdrag som ansluter till detta mål är nio, varav

i anställningsrutinen, vilket bidrar till att uppfylla målet om

fyra är genomförda och fem är pågående.

heltid. Ytterligare insatser som genomförts är utbildning
som riktas till chefer inom samtliga verksamheter i syfte
att stärka kompetensen avseende bemanningsplanering.

3
30

Utfall 2015

* Publiceras v. 10, varför senast kända utfall från 2016 redovisas.

MÅL

* Publiceras v. 49, varför senast kända utfall från 2016 redovisas.

Vi har inte nått målet men är på rätt väg

Indikator

K AN EJ
MÄTAS

ÄR DELVIS
UPPNÅDDA

ytterligare mått från Kolada.

1

ÄR INTE
UPPNÅT T

UPPDRAG

Vid resultatredovisningen följer vi några utvalda indikatorer

MÅL

1 uppdrag

Vi har utvecklande, spännande och moderna arbetsplatser med målet:
Karlskrona kommun ska öka andelen heltidstjänster med heltid som norm

Vi utvecklar det hållbara samhället och investerar i digitalteknik samt grön energiteknik med målet:
Karlskrona kommun ska minska sin miljö- och klimatpåverkan

Indikator

Mål 2017

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Riket

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning
av hushållsavfall?

Ska årligen öka

49

50

50*

39*

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar
av totala antalet bilar?

Ska årligen öka

22,5

24,2

26,1

34,4

Hur stor är andelen ekologiska livsmedel?

Ska årligen öka

30

34

36

28

Målet är en viktig del i kommunens arbete med tillgänglig

skett och sker för att få en gynnsam utveckling. Kommunen

het, service samt bemötande. Kommunen har förbättrat

har deltagit i Karlskrona Pride och genomfört en medborgar

servicenivån över telefon men har en något sänkt service-

skapsceremoni för att välkomna nya svenska medborgare.

nivå över e-post. Tillitsundersökningens senaste värde

Mångfaldsdagen erbjöd föreläsningar inom bland annat

visar en liten nedgång. Trygghetsmätningen visar en liten

mänskliga rättigheter och ungdomssatsningar för ökad

Vi har nått målet med minskad miljö- och klimatpåverkan

Inom kommunen sker flertalet insatser för att nå mål-

försämring men ligger fortfarande inom värdet ”inte alls

tolerans. Karlskronakommissionens arbete samt mångfalds-

genom att vi ökar antalet miljöbilar samt ökat andel eko-

uppfyllelse och ett urval av insatser redovisas här. Andelen

påtagligt problem” vilket innebär att Karlskrona räknas

och folkhälsoplanen ska revideras för att säkerställa att det

logiska livsmedel. Senast kända värde kring kommunens

inköp i kommunens samlade verksamheter som görs

som en fortsatt trygg kommun.

är rätt insatser som genomförs för ökad måluppfyllelse.

hantering och återvinning av hushållsavfall visar att vi

utifrån hållbarhetsprinciperna ska öka och detta görs

| K a r l sk ro n a k o mm u n s års redo vi s n i n g 2 0 1 7

* Publiceras v. 35, varför senast kända utfall från 2016 redovisas.

Vi har nått målet

ligger inom de 25 procent bästa kommunerna i riket.
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bland annat genom projektet ”Hållbar upphandling” som

Vi arbetar för en giftfri vardag för barn och unga, hand

4,2 mnkr. Under året har det genomförts flertalet event

grund av att bostadsbyggandet inte når måluppfyllelse

har startats upp tillsammans med BTH. Arbetet är

lingsplaner är framtagna och tillsyn genomförs samt ges

för invånare och besökare, både i kommunens regi samt

men vi kan dock se att vi är på rätt väg även om målet

långsiktigt och löper vidare. Laddstationer för elbilar har

utbildning för personal inom skolan. Övergången till en mer

genom föreningsengagemang.

inte uppfylls för det enskilda året.

satts upp, elcyklar används av flertalet förvaltningar och

digital undervisning har minskat behovet av kopiering/

vid nybyggnation beaktas miljöpåverkan. Ambitionen att

kopieringspapper. För att öka måluppfyllelsen ytterligare

självservicetjänster med fokus på ökad kundnytta. Trots

införa källsortering i verksamheten är hög men det finns

krävs fortsatt arbete med förnyelsebara energikällor,

många positiva resultat uppnås inte målet fullt ut på

en utmaning med att klara källsortering i de lokaler där

klimatsmarta lösningar vid nybyggnation och utökad

kommunen inte äger fastigheten.

källsortering.

Genom att öka antalet e-tjänster samt elektronisk redovisning minskar kommunen sin miljö- och klimatpåverkan.

MÅL

4

MÅL

Antal uppdrag som ansluter till detta mål är sju, varav
fem är genomförda och två är pågående.

Vi har en ekonomi som tillåter framtida investeringar med målet: Karlskrona kommun ska inom planperioden
2017–2019 uppnå långsiktig och stabil ekonomi med ett överskottsmål på 2 % av skatteintäkter och stadsbidrag

Indikator

Mål 2017

Resultat. % av skatteintäkter och statsbidrag

Överskottsmål på 2 %
av skatteintäkter och
statsbidrag

Vi har nått målet

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

1,9

3,1

2,5

och statsbidrag (resultatmål). Kommunen uppnår det

2,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag. För

finansiella målet för det enskilda året 2017.

kommande år förutsätter budgetplaneringen att kommunen
under 5-årsperioden ska ha ett genomsnittligt positivt

5

Riket

resultat som uppgår till minst 2 procent av skatteintäkter

Kommunens resultat för 2017 är positivt och uppgår till

MÅL

Ett arbete med den nya webben innebär utökade

Vi utvecklar skärgården, staden och landsbygden med målet:
Karlskrona kommun ska ha nöjda invånare som anser att kommunen är en bra plats att leva, bo och verka i
Mål 2017

Färdigställda bostäder i kommunen under året

500 bostäder per år

Befolkningsmängd

Ska årligen öka

Hur ser medborgarna på sin kommun att bo och leva i? Index

Ska öka över tid

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

123

71

211*

65 380

66 262

66 666

64

65

Riket

Vi har moderna och attraktiva boenden samt god service till invånarna med målet:
Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter ska hålla hög klass i nationell jämförelse

Indikator

Mål 2017

Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få
ekonomiskt bistånd vid nybesök?

Ska bibehålla värdet

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Riket

7

7

6

16

Hur många olika personer från hemtjänsten besöker en
äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod?

Ska ligga under
rikssnittet

14

16

17

15

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda
boende

Ska öka över tid

85

86

89

83

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst

Ska öka över tid

91

89

91

92

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter
avslutad insats/utredning

Ska minst uppnå
rikssnittet

75

77

75

78

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+
ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)

Ska minst uppnå
rikssnittet

78

71

74

74

60

planeringen mot arbete. Andelen vuxna biståndstagare

Kommunen har högt ställda mål för välfärdsverksam

på grund av arbetslöshet har minskat, från 58,5 procent

heterna och resultaten visar att kommunen befinner sig

föregående år till 51 procent 2017 (intern data). Andelen

i mellanskiktet i riket. För att hålla målsättningen en välfärd

ungdomar och vuxna som inte kommit tillbaka ett år efter

i hög klass i nationell jämförelse bör kommunen befinna

avslutad insats/utredning ligger resultatmässigt i linje

sig bland rikets 25 procent bästa kommuner. Av indikato

med riket men i förhållande till övriga kommuner i det

rerna är två av sex inom de 25 procent bästa kommunerna.

lägre mellanskiktet. Det är dock en positiv tendens för

Antalet olika personer som besöker äldre i hemtjänsten

* Intern data, verksamhetssystem EDP.

inom två veckor har ökat mellan 2015–2017 och ligger

vuxna och mindre barn samt tonårsflickor.
Insatser för att öka måluppfyllelsen är exempelvis

högre än rikets nivå. Brukarnöjdheten inom hemtjänst och

utökad samverkan med skola och landsting, ökad mängd

särskilt boende visar på positiva resultat och fokus framåt

rådgivning samt enklare serviceinsatser. För att höja

säkerställa en effektiv verksamhet med hög servicenivå

är att analysera resultaten för att se vad som ytterligare

kvaliteten inom LSS sker införande av IBIC (Individens

Målet är endast delvis uppnått på grund av att resultatet

genomförs en biblioteksutredning, ett projekt för nytt

krävs för att öka måluppfyllelsen. Ytterligare insatser som

behov i centrum). Dessutom är planen att återgå till

av antal färdiga bostäder inte når målsättningen på 500

kultur- och fritidshus i Lyckeby med inflyttning våren 2018

planeras är införande av specialistundersköterska,

mindre boendeenheter. Införande av Kompiskort har gett

bostäder. Under 2017 har slutbesked för 211 nya bostäder

och utökade sommarlovsaktiviteter för barn och unga.

kompetensutvecklingsinsatser samt utveckla teamsam

möjlighet till fler evenemangsmöjligheter. Vi ser allvarligt

verkan. Tiden för besked av ekonomiskt bistånd har

på att målet inte uppnås och arbetar med en rad insatser

Vi har inte nått målet men är på rätt väg

givits och under samma period har detaljplaner antagits

18

tio är genomförda och ett är pågående.

Vi har inte nått målet

Antal uppdrag som ansluter till detta mål är två varav
ett är genomfört och ett är pågående.

Indikator

6

Antal uppdrag som ansluter till detta mål är elva varav

Stora stadsmiljöprojekt är igång, såsom Pottholmen

som motsvarar 160 bostäder i kommunen. 100-talet nya

och förnyelsen av Stortorget. Kommunen bedriver

sänkts från sju till sex dagar, över hälften av de som

för att vända de negativa tendenserna samt öka resultaten

bostadslägenheter produktionsstartade under 2017.

projektet ”Årets Stadskärna” tillsammans med fastighets

ansökt har dessutom fått beslut samma dag. Utvecklingen

för att välfärdsverksamheterna ska hålla hög klass

Ytterligare lägenheter för nyproduktion är under upphand

ägare och näringsliv, vilket syftar till att skapa en stads

har varit möjlig genom att verksamheten via den nya

i nationell jämförelse.

ling samt en utökad projektportfölj med flera nya projekt

kärna med hög kvalitet, tillgänglighet samt bra upplevelser.

organisationen med Vägledningscentrum som särskiljer

avseende nyproduktion i preproduktionsfas. Kommunen

Servicepunkter som syftar till att ge service i form av

handläggningen av ansökan om ekonomiskt bistånd med

har en positiv befolkningsutveckling och under året ökade

dator med internetuppkoppling, turistinformation samt

vi med 404 personer. Genom SCBSs medborgarunder

utgöra en träffpunkt för social samvaro finns på Sturkö,

sökning mäts Nöjd Region Index (NRI) och trenden är

Holmsjö och Fridlevstad. Landsbygds- och skärgårds

positiv. Många insatser genomförs för målet nöjda

miljonen möjliggör landsbygdsutveckling i samarbete

invånare och nedan redovisas några insatser. För att

med föreningar och 2017 inkom ansökningar motsvarande

| K a r l sk ro n a k o mm u n s års redo vi s n i n g 2 0 1 7

Antal uppdrag som ansluter till detta mål är fyra varav
tre är genomförda och ett är pågående.
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MÅL

7

Våra kommunikationer tar oss enkelt till och från världen – både fysiskt samt digitalt med målet:
Karlskrona kommun ska fortsätta utvecklingen för en hållbar infrastruktur

Indikator

Mål 2017

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Kollektivtrafikresandet ska öka. Total utveckling

Ska årligen öka

5 033 000

5 498 379

5 605 624

Snabba och driftsäkra bredbandsförbindelser via fibernät
i hela kommunen

År 2020 90 %
täckningsgrad

60,6

63

63*

Riket

anställda som stöd för övriga pedagoger och en special

största anledningarna till avhopp är flytt, att deltagarna

lärare som dels direkt stöttar enskilda elever men som

tackar nej till utbildning, praktik, inaktivitet samt att de

även utvecklat metoder för att stötta elever med behov av

aldrig påbörjat utbildningen.

särskilt stöd. Skolan har också aktivt arbetat för att

* Publiceras mars 2018, varför senast kända utfall från 2016 redovisas.

Vi har en hög målsättning kring utbildning och även om

kursutvärderingar och elevombudsträffar ska påverka

målet inte uppnås går utvecklingen åt rätt håll inom flertalet

utvecklingen av verksamheten.

områden och vi ligger över rikssnittet inom flertalet mät-

SFI är en mycket ”rörlig” verksamhet, där kursdeltagare
Vi har nått målet

ligger sträckan Nättraby–Ronneby Ö med för utbyggnad

flyttas mellan spåren flexibelt utifrån deras kunskapsnivå

Vi har nått målet att fortsätta utvecklingen för en hållbar

åren 2024–2029. I sydöstra Sverige har dialog och

och där deltagarna kan avsluta sina studier exempelvis på

infrastruktur. Resultaten visar att kollektivtrafikresandet

samverkan skett för att lobba för en östlig sträckning

grund av praktik för att sedan komma tillbaka igen. De

har ökat för samtliga trafikslag det vill säga tåg, buss och

av höghastighetsbanan via Växjö.

båt. Mellan åren 2016–2017 är det en ökning på 1,9 procent.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom cykelöverfarter

9

inom grundskolan.
Antal uppdrag som ansluter till detta mål är fem och
samtliga är genomförda.

Vi har bra samarbete och strategi för att skapa egen försörjning med målet:
I Karlskrona ska arbetslösheten minska

Bredbandsutbyggnaden visar i intern data ökad täcknings

har projekterats under året och genomförs våren 2018

grad. Ett förslag till reviderat IT-infrastrukturprogram för

likväl som nybeläggning av cykelvägar. I de nya avtalen

Indikator

Mål 2017

perioden 2016–2020, som bland annat syftar till 100 procent

för skärgårdstrafiken som gäller mellan åren 2018–2026

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? (%)

bredbandstäckning i kommunen år 2020, är framarbetat.

ingår en kraftigt utvecklad skärgårdstrafik, med bland

Ska minska och över
tid nå riksnivå

Andel förvärvsarbetande invånare 20–64 år (%)
Andel arbetslöshet i åldern 16–24 år (%)

Kommunen deltar aktivt i EU-projektet TENTacle som

annat ”hop-on hop-off”-turer i Karlskrona skärgård.

avser att bland annat stärka transportkorridoren via Karls

Uppgiften att förse kommunens lokaler med fritt wifi

krona mot Polen–Baltic-Linkstråket. Byggstart för E22

pågår.

Jämjö–Lösen planeras till år 2020 med färdigställande år
2023. I föreliggande förslag till Nationell infrastrukturplan

MÅL
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Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Riket

5,0

4,6

4,6*

4,3*

Ska årligen öka

76,2

77,1

77,1**

78,9**

Ska över tid minska
till rikets nivå

10,7

9,4

6

5,2

*Publiceras v. 44, varför senast kända utfall från 2016 redovisas. **Publiceras v. 49, varför senast kända utfall från 2016 redovisas.

Antal uppdrag som ansluter till detta mål är sju, varav
Vi har nått målet

fem är genomförda och två är pågående.

Vi har kreativa utbildningsmiljöer och en skola med hög kvalité för vetgiriga i alla åldrar med målet:
I Karlskrona ska andelen elever som klarar kunskapskraven öka

Indikator

Mål 2017

Den sammanlagda andelen deltagare som vid avslut

Vi har nått målet att arbetslösheten ska minska. I Karls-

i arbetsmarknadsverksamheten antingen har börjat arbeta

krona, liksom i övriga riket, har arbetslösheten minskat

eller börjat studera har ökat något sedan föregående år,

under året. Kommunen ansvarar för insatser för de

från 57 procent till 59 procent, samt haft högre antal del-

kommuninvånare som står längst från arbetsmarknaden:

tagare år 2017 (246 personer) än för år 2016 (148 personer).

nyanlända, kortutbildade, långtidsarbetslösa samt ung-

Av de antal personer som träffat en arbetsmarknads

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Riket

Andelen som klarar/uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs
Ska ligga över riksnivå
9 (hemkommun, folkbokförda i kommunen, kommunala skolor)

80,4

78,7

78,1

74,6

domar. Andelen arbetslösa i åldern 16–24 år minskade

sekreterare har 54 procent gått till studier eller arbete.

Gymnasieelever med examen inom 4 år (kommunala skolor)

Ska ligga över riksnivå

76,0

74,0

77,8

64,1

under året, från 9,4 procent 2016, till 6 procent 2017.

Den goda utvecklingen när det gäller avslut är resultatet

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8
Andelen elever som är nöjda

Ska ligga över riksnivå

82

79

79*

75*

Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut
slutfört kurs, andel (%)

Ska årligen öka

Elever som klarar SFI:s högsta kurs på studievägen av
nybörjare två år tidigare, andel (%)

Ska ligga över riksnivå

59
49

61
49

61*

72,1**

49***

50***

* Ny åldersgrupp 2017, varför senast kända utfall från 2016 redovisas. ** Publiceras v. 25, varför senast kända utfall från 2016 redovisas.
*** Publiceras v. 46, varför senast kända utfall från 2016 redovisas.

Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Vi har inte nått målet men är på rätt väg genom att fler elever
som klarat kunskapskraven ökar. Resultat visar att andelen

20
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värden. Utmaningen är att vända de negativa tendenserna

Antalet inskrivna nyanlända i etableringen har under år

av en ny flödesorganisation där en väl fungerande arbets

2017 minskat med cirka 19 procent från år 2016. Arbets

metod är en förklaring. Detta har lett till att Karlskrona

lösheten för gruppen nyanlända (innefattande samtliga

uppvisar en bättre utveckling av andelen som går till

med utomeuropeiskt ursprung som varit i Sverige i upp till

arbete än i liknande kommuner.

tre år) har under samma period minskat från 34 procent

Generellt är kommunens vuxenyrkesutbildningar riktade

till 32 procent, vilket är lägst i Blekinge län. Den grupp

mot bristyrken. Under året har vi mot bakgrund av det

nyanlända som kom under år 2017 har innefattat en större

rekryteringsbehov som finns bland annat startat upp och

tensutvecklingsinsats under tre år. För att stärka förskole

andel med kort utbildningsbakgrund, vilket gett kommunen

bedrivit en barnskötarutbildning och planerat en vård

verksamheten införs förstelärare inom verksamheten.

en större utmaning när det gäller att rusta dem för och finna

biträdesutbildning. Antalet praktikplatser inom den

en väg in på arbetsmarknaden.

kommunala verksamheten samt inom näringslivet har

Senast kända indikatorvärde för vuxenutbildningen visar

gymnasieelever med examen inom fyra år har ökat och

att fler slutför gymnasial vuxenutbildning och fler elever

ligger inom de 25 procent bästa i riket. Andelen elever i års-

klarar SFI:s högsta kurs. Dock ligger de båda värdena under

marknadsverksamhet går mot arbete har haft en fortsatt

rekryteringen av en praktiksamordnare som informerat,

kurs 9 som klarat kunskapskraven har marginellt gått ned

rikssnittet. Vår interna statistik visar en ökning av de som

positiv trend under året. Andelen har ökat från 40 procent år

kartlagt och koordinerat praktikarbetet. Gentemot närings-

åren 2015–2017, dock ligger vi över rikssnittet och i jäm-

fullföljde vuxenutbildningen, 85,9 procent år 2017 jämfört

2016 till 44 procent år 2017. Medan andelen som gått till

livet har Vägledningscentrum etablerat nya kontaktvägar

förelse med riket i det övre mellanskiktet. Elever i årskurs 8

med 80,7 procent föregående år. Faktorer som påverkat

arbete har ökat, har andelen som gått till studier efter avslut

som resulterat i betydligt fler praktikplaceringar inom det

som är nöjda med skolan har sjunkit något mellan åren

de positiva resultaten är utvecklandet av det kollegiala

vid Arbetsmarknadscentrum minskat från 22 procent år 2016

privata näringslivet än tidigare.

2015–2016, men värdet är över rikssnittet (för år 2017 anges

lärandet som skett, där exempelvis förstelärare är aktiva

till 15 procent år 2017. Detta är en utveckling som också andra

ny åldersgrupp). Insatser för att vända de negativa tenden-

och sprider kunskap samt att pedagogerna gör lektions

liknande kommuner haft och som antas bero på den högkon-

serna pågår, bland annat genom en omfattande kompe

observationer hos varandra. Skolan har även IKT-pedagoger

junktur och tillgänglighet till arbete som funnits under året.

| K a r l sk ro n a k o mm u n s års redo vi s n i n g 2 0 1 7

Andelen deltagare som vid avslut i kommunens arbets-

under året ökat markant, vilket bland annat beror på

Antal uppdrag som ansluter till detta mål är sju, varav
fyra är genomförda och tre är pågående.
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Vi erbjuder upplevelser i toppklass och fler vill besöka våra unika miljöer året runt med målet:
Karlskrona ska öka sin attraktivitet som besöksmål och skärgårdskommun

Indikator

Mål 2017

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Riket

Deltagartillfällen i idrottsföreningar (antal/invånare 7–20 år)

Målet är en bättre
fördelning mellan
flickor och pojkar

36
(flickor 29,
pojkar 42)

37
(flickor 30,
pojkar 44)

37
(flickor 30,
pojkar 44)*

30*

3,3**

Deltagartimmar inom kultur (antal/invånare)

Ska årligen öka

4,3

4

4**

Utveckling gästnätter

Ska årligen öka
med 3 %

212 370

223 168

223 168***

vägar och att få möjlighet att möta samt lyssna till olika

elitidrottsföreningar vilket innebär att föreningslivet ska

yrkesverksamma personer.

exponera tillika marknadsföra Karlskrona kommun vid

Vi har höga målsättningar och ser att insatserna som

arrangemang. De senaste tre åren ser vi ett ökat antal UF-

genomförs har en positiv effekt och bedömer därmed att

företag per läsår och under året genomförde vi för första

vi är på rätt väg.

gången arbetsmarknadsveckor riktade mot årskurs 8.
Huvudsyftet med denna vecka var att bredda elevernas

* Publiceras v. 25, varför senast kända utfall från 2016 redovisas. ** Publiceras v. 9, varför senast kända utfall från 2016 redovisas.
*** Publiceras v. 10, varför senast kända utfall från 2016 redovisas.

Vi har nått målet

av denna strategi. Sponsringsavtal pågår med kommunens

Antal uppdrag som ansluter till detta mål är fem, varav
två är genomförda och tre är pågående.

yrkeskunskaper, få dem att bli intresserade av fler yrkes-

valts ut. Kommunen har i samverkan med övriga aktörer

Vi har nått målet att öka attraktiviteten som besöksmål

arbetat med en strategi för att marknadsföra och utveckla

och skärgårdskommun. Enligt senast kända värde har

Unesco-stråket från Kristianstad till södra Ölands

Uppdrag

antalet gästnätter ökat med cirka 5 procent. Vi ligger på

odlingslandskap, vilket innebär att stråket marknadsförs

I nedanstående tabell redovisas de olika uppdragen och statusläget för dessa.

oförändrad nivå av antal kulturtimmar samt i antal del-

via bland annat Blekinge Arkipelag. Vi är med och driver

tagartillfällen i idrottsföreningar. I jämförelse med riket

öppnandet av servicepunkter på landsbygden och i skär-

har kommunen fler deltagartillfällen i idrottsföreningar,

gården. Kommunen utvecklar de nationella tillika inter

men med sämre könsfördelning.

nationella kulturfestivalerna Carl International Film Festival

För att främja arrangemang i hela kommunen tas en

och litteraturfestivalen Bok och Hav. Arbete med ett nytt

geografisk spridning av bidragsgivning i beaktande vid

kulturmiljöprogram pågår och programmet skickades in

såväl idrotts- som kulturarrangemang. I enlighet med de

till Länsstyrelsen i Blekinge län under hösten. Antagande

uppdrag som tilldelats verksamheterna är Skärgårdsfesten

av programmet beräknas ske under år 2018.

genomförd, kommunen är delaktig i världsarvets utveck

Antal uppdrag som ansluter till detta mål är fyra, varav

lingsplan där bland annat Mjölnareholmen, Koholmen och

tre är genomförda och ett är pågående.

1

För att främja integration ska kommunen skapa fler forum för möten och nya kontaktfamiljer

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Integrationscentrum (IC) har under året utvecklat och vidareutvecklat koncepten Språkvän samt Träningsvän. IC har
under 2017 arbetat för att verksamheten ska vara en fysisk mötesplats där olika intressenter kan genomföra aktiviteter.
Prov har gjorts att använda IC som mötesplats i form av dialogkafé och utställningsforum. Regeringsinitiativet
Mötesplats och information kom igång på IC under våren 2017 och fortsätter 2018. IC har även utvecklat webbsidan
Ny i Karlskrona, en hemsida kopplad till karlskrona.se. Verksamheten har även en sida på Facebook där inbjudan
sker till de aktiviteter som erbjuds. Vi bedriver även Tullen-projektet i samverkan med Tullskolan. Olika aktiviteter har
genomförts för att motverka den oro som vid projektets början fanns i det omkringliggande området och som hade
inverkan på skolan. Bland annat har insats gjorts för att locka elever till fritidsaktivitet inom föreningslivet, föräld

Basareholmen finns med bland de 14 anläggningar som

rarna har varit inbjudna till kreativ verkstad och i slutet av året anordnades en föreläsning som handlade om
integration för elever, föräldrar och personal vid skolan.

MÅL
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Vi har ett dynamiskt, internationellt och innovativt företagsklimat som lockar fler att etablera sig här med målet:
Karlskrona kommun ska verka för fler och växande företag

Indikator

Riktning

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme
om kommunens service för medborgarna? (Insikt)

2

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Riket

Ska minst uppnå
rikssnittet

saknas

saknas

saknas*

72 (2016)

Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare
i kommunen?

Ska minst uppnå
rikssnittet

3,9

4,4

4.0

5,2

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking

Ska klättra 20 steg
per år

206

201

198

Karlskronakommissionen ska fortsätta arbeta med en långsiktig strategi
med fokus på barn och unga för ett socialt hållbart Karlskrona

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Följande aktiviteter är beslutade att genomföras 2018:
>> Utvärdera resultatet av Karlskronakommissionens arbete
>> Utredning av lämpliga plattformar för barn och ungas delaktighet och inflytande
>> Definiera begreppet barnfattigdom samt öka medvetenhet och kunskap
>> Den politiska styrgruppen fortsätter sitt uppdrag ett år ytterligare

* Publiceras v. 17, varför senast kända utfall saknas.

>> Fortsättning av Tullen-projektet
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Kommunen har klättrat i Svenskt näringslivs ranking, dock

att öka antalet nya etableringar/investeringar, samt att få

inte 20 steg enligt målsättning. Resultatet visar att det har

befintliga företag att lägga sina kommande investeringar

startats något färre företag de två senaste åren och

i Karlskrona.

värdet ligger under rikssnittet. Kommunen har inte

22

etablera sig i Karlskrona och sydöstra regionen. Målet är

Vi har under året verkat för att vara ett stöd till ett ökat

deltagit i undersökningen Insikt de senaste åren, men är

entreprenörskap i perspektivet social hållbarhet genom

från och med 2017 med i undersökningen, dock är inte

insatser och stöd till sociala företag, samt genom upp-

värdet för 2017 publicerat ännu vilket för närvarande

starten och genomförandet av Entreprenörskompassen.

omöjliggör en analys av den undersökningen. Flertalet

Utvärderingen visar att 80 procent av deltagarna kunde

insatser genomförs dock för att uppnå målet.

tänka sig att starta företag inom en snar framtid.

En plan för företagsetablering är under framtagande,

Kommunen agerar för att etablera Karlskrona som en

planen beskriver strategier för hur fler företag ska kunna

plats för filminspelningar, stödet till filmfestivalen är en del

| K a r l sk ro n a k o mm u n s års redo vi s n i n g 2 0 1 7

>> Starta upp inspirerande läxhjälpscentral

3

Kommunens handlingsplan mot våldsbejakande extremism ska implementeras

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Utbildning har genomförts och cirka 550 medarbetare har deltagit. Kan bli aktuellt med flera utbildningstillfällen
samt en utbildning som riktar sig till ungdomar.

4

UPPDRAGET ÄR
DELVIS UPPNÅT T

Inom tre år ska kommunens anställda få utbildning inom HBTQ-frågor

Interna och externa diskussioner kring utformning har resulterat i att ta fram innehållet till en webbaserad utbildning.
Färdigställt material förväntas vara kommunen tillhanda 2018. Projektet löper över tre år.

K arl s k rona k omm u n s å r s re d o v is n in g 2 0 1 7 |
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5

Lönekartläggning ska kommuniceras och fortsätta så att likvärdiga arbeten
också lönesätts likvärdigt mellan kvinnor och män

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Lönekartläggning 2017 är genomförd. En jämställdhetssatsning ligger i kommunens budget 2017–2019.

13

Inom kommunen ska samtliga nyinrättade tjänster från 1 januari 2017
vara heltidstjänster med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad

UPPDRAGET ÄR
DELVIS UPPNÅT T

Beslutet är infört och en del i anställningsrutinen. Två förvaltningar har ännu inte samtliga tjänster med heltidstjänst
som grund.

6

Kommunen ska arbeta med perspektivet ”Hållbart arbetsliv” och ”Kompetens”
i det personalpolitiska programmet

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

14

Fördelningen av schablonersättningen ska utredas och principer för fördelningen
ska tas fram för nyanlända i etableringsfasen

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Verksamheterna följer de två perspektiven ”Hållbart arbetsliv” och ”Kompetens”, detta redovisas i årsredovisningen.
Utredning kring fördelning av schablonersättning är genomförd och principer för fördelning har tagits fram.

7

Kommunen ska utforma en kommungemensam plan för hälsofrämjande arbete

UPPDRAGET ÄR
DELVIS UPPNÅT T

Uppdrag liknande detta ligger även för 2018 varför sikte tas på det nya uppdraget. Under 2017 har insatser
påbörjats, bland annat utvecklad samverkan, kommungemensam arbetsmiljöutbildning, heltidsprojektet och
utvecklat samarbete med FK. Beslut har även tagits om att utveckla företagshälsovården och upphandling
av företagshälsovård har påbörjats. Beslut har tagits om rökfri arbetstid.

8

Kommunen ska utforma en ledar- och kompetensförsörjningsplan och utveckla
mångfalds- och jämställdhetsarbetet

UPPDRAGET ÄR
DELVIS UPPNÅT T

kartläggningssystem). Är delvis infört och kommer att införas vidare under år 2018. Utveckla mångfalds- och
jämställdhetsarbetet: Det här är ett arbete som måste fortsätta kontinuerligt över tid. För närvarande görs en
genomgång för att se hur kommunens arbete kan utvecklas med vägledning av Agenda 2030 för hållbar utveckling.
Kommunen ska ha en jämlik och jämställd rekryteringsprocess

Karlskronas kommunala bolag och drift- och servicenämnden ska fortsätta
arbetet med förnyelsebara energikällor

UPPDRAGET ÄR
DELVIS UPPNÅT T

Arbetet med energieffektiviseringar pågår liksom arbetet med att revidera målet för energieffektivisering
i kommunala lokaler. Tillstånden för att bygga en större solcellspark på den gamla Gullberna-deponin
är klara. Stora underhållsinsatser har senarelagts till år 2018.

Ledar- och kompetensförsörjningsplan: Arbete pågår men är delvis avhängigt införande av KOLL (ett kompetens

9

15

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

16

Kommunen ska öka andelen närproducerade och ekologiska varor i verksamheten

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Ekologiska och kravmärkta produkter byts ut eller kompletteras till befintliga avtal. I kommande och pågående
upphandlingar ställs miljökrav enligt kriterier från Upphandlingsmyndigheten. Enligt ny upphandlingslag kan krav på
miljömärkning ställas. Karlskrona kommun kommer att ställa miljökrav i kommande livsmedelsupphandling, klar
årsskiftet 2017/18. Krav ställs även på sociala förhållanden och djurskydd.

17

Nyproduktion och ombyggnation ska ske på ett klimatsmart sätt och kommunen
ska öka byggandet i trä

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering som process. Dessutom ses arbetsgivarvarumärket

Kommunen ska projektera för att få en ökad användning av trä i stommar och konstruktioner där så är lämpligt. Den största

över och som en konsekvens av detta kommer bild- och textspråk utformas utifrån ett jämställdhets-, mångfalds-

delen av de bygglov som beviljas för småhus byggs i trä. Tydligare krav på klimatsmarta lösningar och ökat byggande

och jämlikhetsperspektiv.

i trä kan ställas i exempelvis markanvisningar. Krutviken är ett kommande flerbostadshusprojekt som byggs i trä.

10

Kommunen ska göra vision och mål kända för samtliga anställda och ta fram
en samlad handlingsplan för genomförandet av Karlskrona vision 2030

UPPDRAGET ÄR
INTE UPPNÅT T

Kommunen ska under år 2018 påbörja uppdatering av kommunens vision. Detta bör ske parallellt med ajourföring

18

Kommunen ska möjliggöra en bilpool för uthyrning av kommunens leasade miljöbilar
till kommuninvånarna

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Elbilspool och elcykelpool är upphandlad och klar under året och leverans av bilar sker i februari 2018.

av Översiktsplanen. Därefter tas en samlad handlingsplan fram för genomförandet.

11

Kommunen ska göra en översyn och revidering av upphandlingspolicyn i enlighet
med aktuell lagstiftning

UPPDRAGET ÄR
DELVIS UPPNÅT T

19

Kommunen ska bygga ut laddningsinfrastruktur för elbilar och efterhand öka andelen
fossilfria fordon i kommunens maskin- och fordonspark

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Tank för HVO-bränsle togs i bruk under hösten förra året. Tanken är placerad på Oskarsvärn. Infrastruktur för elbilar
Arbetet har påbörjats och kommer att slutföras under år 2018.

12

Personaldelegationens uppdrag och roll ska revideras med syfte att sätta fokus
på strategiska personalfrågor

etableras successivt.

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

20

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Kommunen ska verka för en giftfri vardag för barn och unga

Vi har gjort tillsyn i ett 15-tal förskolor. Två öppna föreläsningar för personal och föräldrar har genomförts. Hand
Anställningsprövningarna har delegerats till förvaltningschefer och med detta har PD:s möjligheter att arbeta på en

lingsplanen har utvecklats. Största delen av det arbete som skulle göras under året har gjorts. Handlingsplanen

strategisk nivå, inom befintlig roll och uppdrag, ökat väsentligt. I dagsläget ses inget behov att ändra roll och

sträcker sig över flera år. Upphandlingsmyndighetens kriterier för en giftfri vardag har arbetats in i upphandlings

uppdrag men allt eftersom att HR-området utvecklas är detta en option för framtiden.

underlag. Förvaltningens miljöavdelning utövar tillsyn inom förskolor samt skolor, arbetar med allergisamordning
samt verkar för att bostäder och lekytor anläggs utan oacceptabla risker (förorenade områden).

24
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21

Källsortering ska ske i kommunens verksamheter

UPPDRAGET ÄR
DELVIS UPPNÅT T

Merparten av verksamheterna källsorterar, det är dock några verksamheter som ännu inte har en fungerande

29

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Kommunen ska möjliggöra stadsodling

Kolonilotter i anslutning till Marieberg invigdes under året i samarbete mellan Hyresgästföreningen och kommunen.

källsortering.

22

Investeringar ska inom planperioden finansieras med egna medel i så stor
utsträckning som möjligt

30
UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Kommunen ska verka för att öka antalet upplevelser inom kultur och idrott som stärker
det öppna och välkomnande Karlskrona

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Vi har ökat antalet upplevelser i kommunen via egna kulturarrangemang, genom redan befintliga arrangemang samt
Investeringarna som gjorts under året har till fullo finansierats med egna medel.

de nya nationella/internationella kulturfestivalerna Bok och Hav och Carl International Film Festival. Genom bidrags
givning stöttar vi också föreningslivets arrangemang inom såväl kultur- som idrott. Genom medel från MUCF

23

Kommunen ska ta fram en långsiktig strategi för lokalförsörjning

UPPDRAGET ÄR
DELVIS UPPNÅT T

Arbetet är påbörjat och en ny tjänst som lokalstrateg är inrättad.

24

Skärgårdsplanen och Landsbygdsprogrammets inriktningar ska realiseras med
exempelvis servicepunkter och serviceorter över hela kommunen

(Sommarlovsstödet) kunde ett flertal (främst idrottsföreningar) erbjuda sommarlovsaktiviteter för barn- och unga.

31
UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

År 2016 invigdes en servicepunkt på Sturkö. Under år 2017 invigdes ytterligare två servicepunkter,

Kommunen ska påbörja förverkligandet av kulturkvarter i kvarteret Bonde
med angränsande kvarter

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Processen pågår enligt plan och ärendet har behandlats av kommunfullmäktige under januari 2018.

32

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Kommunen ska utreda den framtida kommunala kulturskolan

Holmsjö och Fridlevstad.

Utredningen presenterades för kulturskolans medarbetare under året. För att fortsätta att bedriva en utvecklande

25

Utvecklingsarbetet inom landsbygds- och skärgårdsmiljonen ska fortgå

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Det finns ett stort intresse för landsbygds- och skärgårdsmiljonen och tillgängliga medel gör stor nytta

och kvalitativ kulturskola i Karlskrona kommun lämnade utredningen förbättringsinitiativ på både kort och lång
sikt för kulturskolans nuvarande och framtida utmaningar, där den kanske viktigaste punkten var att finna nya
funktionella och ändamålsenliga lokaler till kulturskolans verksamhet.

för landsbygdsutvecklingen. För tilldelningen för året kom det in ansökningar motsvarande 4,2 mnkr.

26

Kommunen ska öka planberedskapen för att möjliggöra nya bostäder, verksamhetslokaler
och näringslivsetableringar

33
UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Kommunens e-tjänster ska utvecklas och förbättras

Arbetet med nya webben innebär uppdatering av information runt e-tjänster.

Arbetet med revidering av Bostadsförsörjningsprogrammets del 2 och effektivisering av samhällsbyggnadsprocessen
pågår. Arbetet med att ta fram ett program för verksamheter pågår och upphandling av konsult är genomförd.
Under perioden har planavdelningen utökats med två planarkitekter. Därtill har avdelningen anlitat tre plankonsulter
samt fått förstärkning av två projektanställningar för att öka leveransen av detaljplaner. Avdelningen har dessutom

34

UPPDRAGET ÄR
DELVIS UPPNÅT T

Kommunen ska förbereda och planera arbetet inför regionförstoringen

Frågan om bildandet av en storregion i södra Sverige är just nu inte aktuell. Bevakning av frågan sker.

upphandlat nytt ramavtal med plankonsulter för att även framgent säkerställda resurser på planavdelningen.

35
27

Karlskrona kommun ska verka för att bli nominerad till utmärkelsen
”Årets Stadskärna” år 2018

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Arbetet med QM är slutfört och certifiering kommer att tilldelas under inledningen av år 2018. Med certifieringen klar
finns möjlighet att under år 2019 nomineras eller ansöka om deltagande i tävlingen ”Årets Stadskärna”. En ny

UPPDRAGET ÄR
DELVIS UPPNÅT T

Kommunen ska ge likvärdig, jämställd service och omsorg med hög kvalité

Äldrenämnden har 68 delmål som ska bidra till att uppfylla det övergripande målet. Av dessa är 30 klara, 25 pågår
och 13 är ej påbörjade. Funktionsstödsnämnden arbetar med att få färre förekomster av hot och våld i verksamheten.
Funktionsstödsnämnden arbetar också med att förbättra scheman efter brukarnas behov av fritid. Inom socialnämnden
uppnås uppdraget i många fall men avseende missbrukande kvinnor finns fortfarande utvecklingsmöjligheter.

centrumutvecklare har rekryterats och har i uppdrag att driva partnerskapets arbete framåt, bland annat kring
tävlingsförfarandet.

28

Kommunen ska ta fram en marknadsföringsstrategi för platsen Karlskrona

36
UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

En strategisk marknadsförare är anställd. Under hösten har ett analysarbete genomförts som resulterat i en

Det förebyggande arbetet för att motverka social utslagning och missbruk ska stärkas
genom en ökad samverkan mellan socialnämnd, arbetsmarknadsnämnd, kunskapsnämnd,
kommunpolis, landsting, närings- och föreningsliv

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Arbetet pågår och en förbättring jämfört med föregående år kan skönjas, bland annat tack vare fältgruppens
verksamhet.

marknadsplan som har lagt grunden för att arbeta fram en varumärkesplattform. Analysen lägger också grunden
för att starta ett strategiskt arbete med sikte på år 2019 och framöver.

37

Kommunen ska utreda hur vi kan få fler ledsagare vid arrangemang i kommunen

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Vi har tagit initiativ till skapandet av "Kompiskort" vilket innebär att två kan gå på evenemang till kostnad av en person.

26
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38

Socialnämnden har till uppgift att agera efter revisorernas anmärkning gällande
bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

47

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Digital teknik ska vara en självklar del i undervisningen för en likvärdig skola

Arbetet fortlöper enligt beslutad handlingsplan.
Socialnämnden har en omfattande plan för intern kontroll med regelbundna redovisningar av utfallet på
sammanträdena. Socialnämnden har därtill egna mål kring ekonomi utifrån fullmäktiges mål 4 för att betona

48

vikten och uppföljningen av det ekonomiska arbetet.

39

Kommunen ska främja en ökning av kollektivtrafikåkandet

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Mellan åren 2016–2017 har kollektivtrafikåkandet ökat med 1,9 procent.

40

Den kommunala cykelstrategin ska genomföras i samarbete med Trafikverket
och andra väghållare

Marknadsaktiviteter av olika slag är genomförda under året. Nybeläggningar av cykelvägar under året baseras på resultatet
av den inventering och betygsättning efter skick på beläggningen som gjordes föregående år. Vissa avsnitt skjuts till år
2018. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom cykelöverfarter har projekterats under året men genomförs under år 2018.

41

Kommunen ska genom lobbyarbete påverka att förbifarten Jämjö E22 börjar byggas
2019 och att sträckan Nättraby/Björketorp E22 inkluderas i nationella planen

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Arbetet fortlöper enligt beslutad handlingsplan.

49
UPPDRAGET ÄR
DELVIS UPPNÅT T

Kommunen ska utreda och presentera möjligheten att ge omvårdnadsprogrammets
elever B-körkort

Kommunen ska utreda förutsättningarna och ta fram en införandeplan för
vård- och omsorgscollege Karlskrona

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Arbetet fortlöper enligt beslutad handlingsplan.

50

Kommunen ska utreda jobbgaranti för färdigutbildade elever från omvårdnadsprogrammet

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Jobbgarantin är genomförd för de elever som går vård- och omsorgsprogrammet. Eleven erbjuds heltidsanställning
efter avslutade studier.

51

Kommunen ska utreda möjligheten att erbjuda en grundskola samt gymnasieskola
med engelska som undervisningsspråk

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Byggstart för E22 Jämjö–Lösen planeras till 2020 och Nättraby–Ronneby Östra förväntas inkluderas i nationella planen.
Ärendet bordlades sedan tidigare i kunskapsnämnden. Kommunfullmäktige har dock gett kommunstyrelsen och

42

Kommunen ska arbeta för ett tågstopp i Rödeby

UPPDRAGET
K AN EJ MÄTAS

kunskapsnämnden i uppdrag att under år 2018 i Karlskrona kommun erbjuda en grundskola med engelska som
undervisningsspråk.

Uppdraget har utgått.

43

Kommunen ska utveckla skärgårdstrafiken för besökare och invånare

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

52

Kommunen ska prioritera arbete samt utbildning för unga arbetslösa och nyanlända

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Unga arbetslösa samt nyanlända är en stor andel av vuxenutbildningens elever. Samtliga sökande till de teoretiska

Affärsverken deltar i utvecklingen av de nya rundturerna som tillkommer under år 2018. De två nya båtarna som är inköpta

kurserna har fått möjlighet att gå kurserna under året. Det finns 40 beredskapsjobb som är riktade till individer inom

kommer att levereras enligt plan i början av år 2018. Nya informationsskärmar med trafikinformation ska installeras

etableringen och de finansieras via beredskapsprojektet Schablonen. I april 2017 startades projektet Entreprenörs

på Fisktorget inför säsongsstarten. Förberedelser för införandet av nya betalningslösningar exempelvis Swish pågår.

kompassen i Integrationscentrums regi; ett projekt finansierat av Arbetsförmedlingen och som drivs i samverkan med
kommunens näringslivsavdelning. Via förvaltningens Navigatorcentrum finns en ingång för arbetslösa ungdomar

44

Med lokala och regionala näringslivet samt Region Blekinge ska kommunen arbeta
för nationella satsningar av infrastrukturen i sydöstra Sverige

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

i Karlskrona. Här arbetar man med målgruppen unga, 16–29 år, med syftet att skapa en väg in för ungdomen till
arbetsmarknaden.

Kommun och region jobbar för att E22 Nättraby–Ronneby Östra ska komma med i den Nationella infrastrukturplanen.
I föreliggande förslag till Nationell infrastrukturplan ligger sträckan med för utbyggnad åren 2024–2029. I sydöstra
Sverige har också jobbats för en östlig sträckning av höghastighetsbanan via Växjö. Byggstart för E22 Lösen–Jämjö
planeras till år 2020 och färdigställande beräknas till år 2023.

45

Karlskrona kommuns lokaler ska ha fritt wifi och accesspunkter för internetuppkoppling

53

Kommunen ska erbjuda alla i åldern 16–17 år feriejobb i samarbete med
förenings- och näringsliv

UPPDRAGET ÄR
DELVIS UPPNÅT T

Navigatorcentrum ansvarar för arbetet med Karlskrona kommuns feriejobb. Uppdraget har genomförts utifrån den
UPPDRAGET ÄR
DELVIS UPPNÅT T

budget nämnden har beslutat om, vilket omfattade 300 feriejobb. För år 2017 tilldelades extra statliga medel, vilket
räckte till ytterligare 60 platser. Fortfarande räcker det dock inte till att kunna erbjuda alla ett feriejobb.

Uppgiften att förse kommunens lokaler med fritt wifi pågår. Omprövning av tillvägagångsätt och ansvarsfördelning
kan komma att ske under år 2018.

46

Affärsverken får i uppdrag att år 2020 ska 90 procent av alla hushåll och företag
ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Målet är framflyttat till år 2018 och Affärsverken prioriterar projektet i syfte att hålla tidplanen.

28
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54
UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Kommunen ska utveckla samarbetet med yrkeshögskolorna i Karlskrona
och i övriga arbetsmarknadsregioner

UPPDRAGET ÄR
DELVIS UPPNÅT T

Vuxenutbildningen arbetar med elever som studieförbereder sig för vidare utbildning på yrkeshögskola och man
studievägleder även elever till studier på yrkeshögskola. Vi samarbetar med yrkeshögskolorna i den utsträckning
som anses vara av betydelse.

K arl s k rona k omm u n s å r s re d o v is n in g 2 0 1 7 |

29

55

Kommunen ska utveckla samarbetet med förenings- och näringsliv för att
skapa praktikplatser

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Det har under året tagits fram ett koncept och en broschyr för hur man inom avdelningen arbetar med praktik, vilket

62

Kommunen ska i samverkan med övriga aktörer ta fram en strategi för att marknadsföra
och utveckla Unesco-stråket från Kristianstad till södra Ölands odlingslandskap

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Unesco-stråket kommer att marknadsföras via bland annat Blekinge Arkipelag.

underlättar i arbetet att marknadsföra och få företag att våga prova ta emot praktikanter. Ett samarbete med
kommunens näringslivsavdelning har påbörjats för att få tillgång till olika former av grupperingar och marknads
föringsmaterial som innefattar näringslivet i Karlskrona.

56

Kommunen ska erbjuda 400 praktikplatser årligen under åren 2017–2019

UPPDRAGET ÄR
DELVIS UPPNÅT T

63

Kommunen ska ta fram en utvecklingsstrategi i samarbete med BTH och
näringslivet för Campus Gräsvik

UPPDRAGET ÄR
DELVIS UPPNÅT T

Workshop hölls innan sommaren med syfte att utveckla Campus Gräsvik till en ny stadsdel som integreras med
resten av staden. Arbetet pågår och kommer att slutföras under år 2018.

I slutet av 2017 fanns det 168 praktikplatser/arbetsmarknadsinsatser inom kommunen och 33 platser inom närings
livet. Anledningen till det ökade antalet beror på rekryteringen av en praktiksamordnare som informerat och kartlagt
förvaltningarna och som håller samman praktikarbetet inom Karlskrona kommun. Trots detta arbete har det varit
svårt att få tag i tillräckligt med praktikplatser för att nå målet om 400 platser.

57

Alla arbetsmarknadsåtgärder inom kommunen ska syfta till ökad självförsörjning

64

Kommunen ska utveckla medflyttandeservicen för att underlätta rekrytering
av arbetskraft till Karlskrona

UPPDRAGET ÄR
DELVIS UPPNÅT T

Karlskrona kommun behöver ta ett helhetsgrepp kring området och utarbeta ett strategiskt tillvägagångssätt.
UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Arbetsmarknadsavdelningen har under år 2017 övertagit ansvaret för ekonomiskt bistånd och därmed bildat en ny
avdelning bestående av sammantaget Arbetsmarknadscentrum, Navigatorcentrum, Vägledningscentrum och

Såväl ansvarsområden som arbetsmetoder behöver tydliggöras.

65

enheten för ekonomiskt bistånd. Via den nya organisationen och arbetssättet initieras möte med samtliga nya

Blue Science Park Karlskrona ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen inom
områdena marin teknik, e-hälsa och IT/Telecom, samt verka för att skapa
attraktiv investeringsmiljö i kommunen

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

försörjningsstödstagare inom 48 timmar. Försörjningsstödstagaren träffar en arbetsmarknadssekreterare och en

Blue Science Park har fått en start med ett stort antal deltagande företag och ett antal projekt som syftar till att

individuell planering mot arbete och egenförsörjning görs i tidigt skede.

skapa fler arbetstillfällen inom områdena marin teknik, e-hälsa och IT/Telecom. Näringslivsenheten och Blue
Science Park genomför ett antal gemensamma aktiviteter som syftar till att etablera fler företag till kommunen och

58

Kommunen ska öka antalet lärlingsplatser i samband med upphandling av byggnation

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

länet. Blue Science Park har nu 21 innovationsprocesser igång som förhoppningsvis leder till nya produkter, tjänster
eller arbetssätt.

I upphandlingar skrivs bland annat följande: Totalentreprenören ska ha minst en lärling anställd och placerad på
arbetsplatsen under större delen av entreprenadtiden, detta enligt ett krav i ett tidigare beslut i kommunfullmäktige,
gällande alla byggentreprenader upphandlade av Karlskrona kommun.

66

UPPDRAGET ÄR
DELVIS UPPNÅT T

Kommunen ska verka för nyetableringar av företag

Framtagande av plan för företagsetablering pågår, den innehåller strategi och därtill kopplade

59

Kommunen ska medverka till att Skärgårdsfesten genomförs åren 2017–2019

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Skärgårdsfesten är genomförd under året och planen är att motsvarande kommer att genomföras även framöver.

60

Kommunen ska utifrån Landsbygdsprogrammet i samverkan med föreningar och näringsliv
utveckla turism och besöksnäring i kommunen

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

aktiviteter för att uppnå målet.

67

Kommunen ska ta fram ett underlag för det fortsatta internationella arbetet

UPPDRAGET
ÄR UPPNÅT T

Ett reviderat internationellt program antogs av kommunfullmäktige under året.

I kommunen finns ett antal företagsnätverk som arbetar med att främja företagandet. Landsbygds- och skärgårds
utvecklare har regelbunden kontakt med dessa och bistår med stöd vid behov. Landsbygdsprogrammet går
hand i hand med strategier och planer i övrigt som syftar till att göra Karlskrona till en attraktiv destination.

61

Kommunen ska göra en plan för att bevara och utveckla kulturhistoriska miljöer
med koppling till världsarvet

UPPDRAGET ÄR
DELVIS UPPNÅT T

Arbete med ett nytt kulturmiljöprogram pågår. Programmet skickades in till Länsstyrelsen i Blekinge län under året.
Antagande av programmet beräknas ske under år 2018.

30
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Arbetsmarknadsnämnden
Arbetsmarknadsnämndens uppdrag och ansvar omfattar alla arbetsmarknadsinsatser
i kommunal regi, vuxenutbildning och SFI (svenska för invandrare), ekonomiskt bistånd,
mottagande och insatser för nyanlända samt kommunövergripande integrationsarbete.

Viktiga händelser under 2017

Framtid

2017 har inneburit ett stort förändrings- och utvecklings

Ett Karlskrona med utbildning och arbete till alla! Med

arbete i arbetsmarknadsnämndens verksamheter. Fokus

nämndens vision som ledstjärna kommer verksamheterna

för alla planerade och genomförda insatser är egenför

att jobba i våra processer som ska leda till egenförsörjning

sörjning för våra kommuninvånare.

för alla kommuninvånare. Vi utgår från att ALLA KAN och

Integrationscentrum invigdes av arbetsmarknads

betonar vikten av flexibla insatser utifrån individens

minister Ylva Johansson. Uppdraget är att ge nyanlända

behov. Ekonomiskt bistånd lanserar en e-ansökan som

Karlskronabor ett välkomnande och effektivt mottagande

både effektiviserar handläggningen och stärker den

som syftar till integration och arbete i vår kommun.

enskildes roll. Vi satsar stort på att utveckla våra arbets

Måluppfyllelse

Integrationscentrums arbete med bosättning av nyan-

Andelen deltagare som har gått till arbete eller studier vid

lända har resulterat i att kommunen klarat att verkställa

avslut i kommunens insatser inom arbetsmarknadsverk

kommuntalet med 115 anvisningar för året. Den uppbyggnad

att stärka arbetsperspektivet. Vägledningscentrum är en

aktör som ger service till både arbetssökande och

samheten har under de senaste åren haft en markant

av verksamheten som skett under året har även gjort att

ny enhet som har till uppgift att vägleda alla bistånds

arbetsgivare i Karlskrona. Vi kommer under 2018 att göra

ökning och når i dagsläget siffran 59 procent. Detta

Karlskrona i dag har en bra ingång för nyanlända kommun

mottagare till egenförsörjning i form av arbete eller studier.

extraordinära insatser för att nå våra övergripande mål

samtidigt som kommunen under året stöttade betydligt

invånare, vilket bidrar till kommunens mål om en öppen

fler personer genom kommunala arbetsmarknadsinsatser

och välkomnande kommun.

än tidigare år. Det bidrar till det övergripande målet att

Ekonomiskt bistånd flyttades från socialtjänsten i syfte

Vuxenutbildningen har satsat särskilt på utbildning och
validering inom bristyrken och i former som ganska snabbt

Vuxenutbildningen har under året återigen ökat sitt

leder till en anställning för inte minst nyanlända. I samarbete

elevantal och även fått en högre måluppfyllelse – av de

med de kommunala verksamheterna planeras och bedrivs

kursdeltagare som avslutat kurs var det 86,5 procent som

både barnskötar- och vårdbiträdesutbildning nu för

resulterat i att handläggningstiden vid ansökan har

klarade målen. Det bidrar till kommunens övergripande mål

första gången.

halverats och att samtliga som ansöker om ekonomiskt

att andelen elever som klarar kunskapskraven ska öka.

arbetslösheten ska minska i Karlskrona.
Det nya arbetssättet inom ekonomiskt bistånd har

givarkontakter under parollen win-win. Vi ska vara en

som innebär fler i arbete och studier samt sänkta
kostnader för ekonomiskt bistånd.

bistånd träffar en arbetsmarknadssekreterare inom
48 timmar för att tillsammans planera vägen till egen-
försörjning. Detta bidrar till målet att kommunens
välfärdsverksamheter ska hålla hög klass.

Uppföljning av viktiga områden
Nyckeltal
Antal hushåll i behov av ekonomiskt
bistånd (snitt/månad)
Antal genomförda poäng för kurser inom
gymnasial och grundläggande vuxenutbildning
Antal verkställda bostadsanvisningar,
målgrupp nyanlända
Antal deltagare inskrivna i kommunala
arbetsmarknadsåtgärder
Antal deltagare som vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet börjat arbeta
eller studera

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

709

780

732 200

630 700

519 200

115

67

17

1 213

657

532

709

Kostnad per verksamhet 2017

24,6 %

hushåll i behov
av ekonomiskt
bistånd

VUXEN
UTBILDNING

246 av
148 av
137 av
sammanlagt sammanlagt sammanlagt
417 avslut 261 avslut 287 avslut

48 timmar

sker möte med en arbetsmarknads
sekreterare för att utarbeta en plan
mot egenförsörjning
32
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1 213

deltagare är inskrivna
i kommunala arbetsmarknadsåtgärder

59 %

av deltarna har börjat
arbeta eller studera efter
avslut i kommunens
arbetsmarknads
verksamhet

ARBETSMARKNADS
ÅTGÄRDER

22 %

25,5 %

FLYK TING
INTRODUK TION

EKONOMISKT
BISTÅND

Verksamhet

Inom

24,6 %

Kostnad (mnkr)

Andel (%)

Nämnd- och styrelseverksamhet

0,7

0,3

Central administration

6,0

2,9

Vuxenutbildning

50,0

24,6

Flyktingintroduktion

44,8

22,0

Arbetsmarknadsåtgärder

50,0

24,6

Ekonomiskt bistånd

51,8

25,5

Facklig verksamhet

0,1

0,0

SUMMA

203,4
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Drift- och servicenämnden
Enligt kommunfullmäktigebeslut 14 december 2014 § 238 svarar drift- och servicenämnden
för olika interna stöd- och servicefunktioner gentemot kommunens nämnder. Nämnden har
vidare hand om kommunens uppgifter inom områdena för kost- och måltidsservice, vatten
och avlopp, gata och trafik, park och hamnar. Nämnden är tillika trafiknämnd enligt lag
(1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.
medverkar nämndens verksamhet till att skapa förutsätt

Vart och ett av de mål respektive uppdrag som riktats

ningar för att kommunfullmäktiges mål ska kunna nås.
nämnden är drygt hälften slutförda. Övriga uppdrag

uppnås, alternativt så pågår ett aktivt arbete. Härigenom

kommer att pågå nästkommande år.

Nämnden ska vara delaktig i målet att kommunens

Förändringen i förhållande till tidigare strategi var att antalet

välfärdsverksamheter tillhör de bästa i landet. En viktig

zoner ändrades från tre till två, att Björkholmen numera

förutsättning för välfärdsverksamheterna är att kommu

också omfattas av parkeringsstrategin, samt att en rabatt

nens verksamhetslokaler är ändamålsenliga och i bra

infördes för de som bor på Trossö och Björkholmen.

skick. Utmaningen att förbättra och utöka omfattningen

Drift- och servicenämnden har tillsammans med

av underhåll är påtaglig, och kräver ständiga beslut om
prioritering av insatserna.

hur ventilationen i skollokaler fungerar. Inventeringen om-

Nya verksamhetslokaler, nya vägar och annan förbättrad

fattade alla skollokaler i centrala Karlskrona. Arbetet med

och utvecklad infrastruktur, såväl fysisk som digital sådan,

att åtgärda brister i ventilationen påbörjas under år 2018.

är viktiga förutsättningar för en växande kommun. Drift-

Första spadtaget på den nya brandstationen vid

Av de 20 uppdrag som är riktade till drift- och service

och aktiviteter. Flertalet av nämndens mål och aktiviteter

Framtid

Under hösten genomfördes den nya parkeringsstrategin.

kunskapsnämnden genomfört en första inventering av

Måluppfyllelse
mot nämnden har nämnden för sin del omsatt i egna mål

Viktiga händelser under 2017

Oskarsvärn togs under året. Den nya brandstationen

och servicenämnden står inför utmaningen att kunna bidra
med insatser i den takt som utvecklingen önskas gå i.

kommer att stå klar efter sommaren år 2018.

Kritiska kompetensområden att rekrytera till har varit,
och bedöms fortsätta vara, främst kockar, projektledare
och ingenjörer.

Drift- och servicenämndens nettokostnader

10 %
Efter sommaren

2018

står den nya
brandstationen klar

Uppföljning av viktiga områden
Nyckeltal
Kostnad per m2 egna lokaler (kr)

693

710

Kostnad per m2 inhyrda lokaler (kr)

1 227

1 114

1 123

Planerat fastighetsunderhåll (kr/m2)

79

103

105

Andel ej inrapporterade fordonsskadehändelser (%)

70

79

64,01

63,70

68,07

36

34

30

Ekologiska livsmedel (%)

KKC OCH
KUNDSERVICE

15 %
IT-AVDELNING

Verksamhet

64 %

av kommunens bilar
är miljöbilar

36 %

ekologiska livsmedel
finns i våra verksamheter

GATA /PARK
AVDELNING

5%

Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015
700

Andel miljöbilar av kommunens totala (%)

58 %

LÖNE
AVDELNING

50 %

av de uppdrag
som är riktade till
nämnden är
slutförda

kostnad (mnkr)

andel (%)

Stabsavdelning

3,5

2

Projektavdelning

1,7

1

Politisk verksamhet

1,6

1

Övriga verksamheter centralt

0,7

1

Nya uppdrag

2,6

2

Fastighetsavdelning

1,2

1

Gata/parkavdelning

80,8

58

Hamnavdelning

1,2

1

20,3

15

KKC och kundservice

6,9

5

Kostavdelning

0,2

0

Logistikavdelning

1,8

1

14,3

10

2,9

2

IT-avdelning

Löneavdelning
Redovisningsavdelning
SUMMA

139,7
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Funktionsstödsnämnden

Framtid

Exempel på aktiviteter är:

Nämnden har följande utmaningar under 2018:

>> Att återgå till mindre boendeenheter vilket innebär att

>> Individuellt anpassade fritidsaktiviteter inom

Funktionsstödsnämnden ansvarar för stöd och service till personer med funktions
nedsättningar. Rätt till insatser har personer som omfattas av LSS och Sol, det gäller både
vuxna och barn. Exempel på insatser är särskilt boende, boendestöd, daglig verksamhet/
sysselsättning, kortidsverksamhet och personlig assistans. Nämnden ansvarar även för
HSL-insatser upp till sjuksköterskenivå inom våra särskilda boende och daglig verksamhet.
Måluppfyllelse

Analysen visar också på ett behov av kompetensutveckling

Förvaltningen har under 2017 implementerat Karlskrona

inom kommunikation. I planeringen av nästa boendeenhet

kommuns nya styrmodell vilken ersätter våra tidigare styrkort.

har FSF för avsikt att återgå till mindre boendeenheter

Under kommunfullmäktiges mål 6 finns verksamhetens

vilket innebär att brukaren får sitt stöd från färre antal

största utmaningar och det är där vi lagt vårt fokus. I en

personer. Detta ska leda till en ökad känsla av trygghet.

nationell jämförelse (Kkik) har vi en positiv trend jämfört

Kompetensutveckling av medarbetare i lågaffektivt

med 2016. Vi har utmaningar framför allt inom två områden:

bemötande har fortsatt under året.

Individuellt anpassade fritidsaktiviteter i särskilt

Viktiga händelser under 2017

boende LSS

Under hösten öppnade funktionsstödsförvaltningen ett

Förbättringsåtgärder: Översyn av schema var 6:e vecka

boende i Jämjö. Boendet riktar sig till äldre personer med

och på så sätt anpassa personaltätheten för att bättre

nedsatt rörlighet. Personalen har en särskild kompetens

möta brukarens behov av individuella aktiviteter.

för att stödja åldersrelaterade behov.

FSF har påbörjat arbetet med att införa IBIC som

ska leda till en ökad känsla av trygghet

>> Ökad brukartrygghet

>> Att införa IBIC (Individens Behov I Centrum) som kommer

>> Bemanning/kompetens

att tydliggöra genomförandeplanen vilket leder till större

>> Minskad tid för verkställighet till särskilt boende

möjligheter att möta brukarens behov av individuella

>> Införande av välfärdsteknologi

aktiviteter
>> Att till nya boenden bygga in möjlighet till individuell

Flera utmaningar är kända sedan tidigare men är fortfa

välfärdsteknik i syfte att öka trygghet för brukare,

rande aktuella. Därför pågår sedan en tid olika aktiviteter

anhöriga och personal

för att möta dessa utmaningar.

Kostnad per verksamhet 2017

17 %

20 %

INSATSER FÖR
PSYKISK T
FUNK TIONS
HINDRADE

PERSONLIG
ASSISSTANS
L ASS LSS

8%

26 %

KORTIDS
VERKSAMHET

Verkställigheten har under året haft svårt att möta de

Verksamhet

BOENDE
VUXNA

kostnad (mnkr)

andel (%)

kommer att tydliggöra genomförandeplanen vilket leder

volymökningar inom daglig verksamhet, särskilt boende

Nämnd- och styrelseverksamhet

0,9

0

till större möjligheter att möta brukarens behov av

och serviceboende som uppstått. Detta har inneburit att

Arbetsledning, administration OC

20,4

4

individuella aktiviteter.

nämnden utdömts vite för ej verkställda beslut.

Korttidsboende

1,8

0

Servicehus

5,9

1

Dagverksamhet

12,5

2

Hemtjänst

14,9

3

Arbetskläder har införts på särskilda boende där det
Hot och våldssituationer mellan brukare och mellan

förekommer mycket intim hygien. Arbetskläder ska mot-

brukare och personal i särskilt boende LSS

verka smittspridning och därmed dämpa ökningen av

Förbättringsåtgärder: En analys har gjorts av de avvikel

multiresistenta bakterier. Implementeringen är inte helt

ser som rapporteras i förvaltningen och den har visat att

genomförd eftersom en hel del verksamheter behöver

hot och våldssituationer oftare förekommer på boenden

anpassas för hanteringen av kläderna.

med många lägenheter som kräver en stor personalgrupp.

Uppföljning av viktiga områden
Nyckeltal

Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015

Andel boendeplatser enligt LSS § 9.9 där hot eller
våld mot brukare inte förekommit på boendet de
senaste sex månaderna (%)

34

Andel boendeplatser enligt LSS § 9.9 där den boende
ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver
personalstöd efter kl 21, en gång/månad (%)

75

Andel av kommunens invånare med LSS-insats (%)
Kostnad gruppboende för vuxna enligt LSS (kr/dygn)

36

brukaren får sitt stöd från färre antal personer. Detta

LSS-boende
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45

91

31

92

0,79

0,76

0,72

2 772

2 641

2 623

0,79 %
av kommunens
invånare
har LSS-insats

485

personer har
kompiskortet

2 772

kronor är kostnaden
per dygn för grupp
boende för vuxna
enligt LSS

HF Resor daglig verksamhet

1,0

0

107,5

20

Övrig verksamhet enligt LSS

5,0

1

Betalningsansvar

0,1

0

Hälso- och sjukvård

8,2

2

Administrativa myndighetskontor

5,0

1

Administration

27,1

5

Personlig tjänst

0,2

0

Stadigvarande familjehem

0,4

0

Boende barn/ungdom

2,1

0

139,3

26

Daglig verksamhet

45,4

8

Kortidsverksamhet

44,7

8

Fritid och kulturverksamhet

1,7

0

Socialpsykologisk verksamhet

1,6

0

Kontaktpersoner

6,6

1

90,3

17

1,2

0

Personlig assistans LASS LSS

Boende vuxna

Insatser för psykiskt funktionshindrade
Facklig verksamhet
SUMMA

543,9

K arl s k rona k omm u n s å r s re d o v is n in g 2 0 1 7 |

37

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda
och samordna kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen ska enligt lag ha uppsikt över
nämnderna och deras verksamhet. Frågor som avgörs av kommunfullmäktige bereds av
kommunstyrelsen som lämnar förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning och ansvarar främst för
styrning, samordning, utveckling och uppföljning av kommunens verksamhet samt för att
de politiska besluten i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen genomförs.

Förbättring och utveckling av ärendehanteringsprocessen

Digitalisering och innovation

Under 2018 kommer ett kartläggnings- och förbättrings

Ett fortsatt fokus på digitalisering och innovationer för att

arbete att genomföras med fokus på att förbättra kvalité,

möta framtidens utmaningar. Kommunledningsförvalt

effektivisera flöden och organisation, säkerställa rätt

ningen ska i detta arbete fortsatt vara omvärldsbevakare

kompetens och optimera tekniska möjligheter. Syftet

och motor i detta arbete och skapa förutsättningar för hela

är att ha en effektiv ärendehantering där kvalité och

den kommunala organisationen att arbeta med digitalise

kostnadseffektiva lösningar prioriteras.

ring och förändrat arbetssätt. Vidare ska förvaltningen
fortsatt och i större omfattning arbeta strategiskt med

Satsning på chefs- och medarbetarskap

frågan. Stabilitet och uthållighet krävs i detta arbete.

Karlskrona kommun behöver utvecklas för att möta
omvärldskrav och ett samhälle i allt snabbare förändring.

Strategisk HR

Därför behöver förvaltningen på chefsnivå arbeta med

Arbeta för att säkerställa kommande rekryteringsbehov/

omprövning av nuvarande verksamhet och utveckling av

omställningsbehov/kompetensbehov.

Måluppfyllelse

kommunledningsförvaltningen drivit och tillsammans med

verksamhet. Ha ett helhetsperspektiv inom förvaltningen

Kommunledningsförvaltningen arbetar med styrning,

övriga förvaltningar och bolag implementerat ett antal

och med andra förvaltningar/bolag. Aktivt arbeta med

Bostadsförsörjning

samordning, utveckling och uppföljning av kommunens

digitala lösningar som syftar till att förbättra servicen, öka

innovation och stödja förändringsarbete. Skapa tydliga

Fortsatt fokusering på bostadsförsörjningen och arbete

verksamhet samt för att de politiska besluten i kommun

effektiviteten och stärka den enskildes möjligheter samt

roller och ansvar inom förvaltningen. Som chefer vara

med översiktsplanen.

fullmäktige och kommunstyrelsen genomförs. Kommun

förbättra beslutskvaliteten.

goda förebilder och skapa och vidmakthålla god arbets
miljö. Verka för att rätt kompetens finns på rätt plats. Följa

Varumärkesutveckling

som internt. Mål och uppdrag fördelas ut på förvaltningens

tera en ny styrmodell med tillhörande uppföljnings- och

upp verksamheten, analysera och förändra med involvering

Under 2018 fortsätter utvecklingen inom dessa områden.

funktioner/enheter/avdelningar som ansvarar för det opera-

utvärderingsprocess avslutats. Det innebär att styrbarhet

av medarbetarna. Vi ska genom tydlighet i organisationen,

Besöksnäringens organisatoriska tillhörighet ska säker

tiva arbetet och delaktighet i uppföljningen av detsamma.

och utvärdering förbättrats inom kommunen.

resursinventering/kompetensinventering och aktivt arbete

ställas så att bästa möjliga förutsättningar ges, då

på ledningsgrupper och ute i förvaltningen uppnå en

turismen har en stor betydelse för Karlskronas utveck

effektiv och ändamålsenlig verksamhet.

lingspotential. Varumärkesutvecklingen fortsätter och

ledningsförvaltningen arbetar och ger service såväl externt

Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp är ett centralt
nav för arbetet med att planera, styra och leda, kvalitets

Under året har arbetet med att utveckla och implemen

Arbetet med att implementera heltid som norm har
påbörjats och drivs från förvaltningen.

säkra, samt följa upp förvaltningens arbete. Uppföljningar

Under året har ansträngningarna med att öka bostads

redovisas i delårsuppföljningar och årsuppföljningen. Utöver

byggandet resulterat i att ett väsentligt större antal bostäder

Kommunal service

och marknadsföringsavdelningen och denne har en central

det sker uppföljning av verksamhetsplan/mål och uppdrag

börjat byggas än tidigare år. Antalet detaljplaner har ökat och

Genom att fortsätta digitaliseringen och ha fokus på fort-

roll i det fortsatta arbetet. Att synliggöra och marknads

på förvaltningens ledningsgrupp under ledning av biträdande

arbetet med uppdatering av översiktsplanen har påbörjats.

satt utveckling på självservicetjänster möta de förändrade

föra kommunen som en attraktiv plats att leva och bo på

förvaltningschef och förvaltningschef/kommundirektör.
Utifrån analys av uppföljningar kan konstateras att vi inte
prognostiserar full måluppfyllelse under alla mål alternativt

Det internationella arbetet har intensifierats under året.

funktionen marknadsförare har införts på kommunikations-

krav och önskemål som medborgarna har. Att arbeta med

är ett fortsatt prioriterat område där även arbete med

Baltic Meeting Point har genomförts och kommunen har

förändrat arbetssätt för att säkerställa tillgången på

etablering och medflyttarservice är viktiga frågor.

under året fått ett så kallat Europa Direkt-kontor.

kommunal service. Undersöka områden där samverkan

kan utveckla måluppfyllelsen ytterligare. I några av upp-

med andra aktörer kan ske. Utveckla medborgardialogen.

dragen som redovisas med att målet inte uppfylls eller delvis

Framtid

uppfylls är skälen till detta att frågan inte till fullo ägs av

Kommunledningsförvaltningen har påbörjat en föränd

Kostnad per verksamhet 2017

kommunen självt utan står i beroende av externa aktörer,

ringsprocess som kommer att leda fram till en ny

bland annat uppdrag som inbegriper infrastruktur. I de fall

organisation under första kvartalet 2018. Syftet är att

12 %
HUT

15 %
KOMMUNAL
FÖRBUNDET
RÄDDNINGS
TJÄNSTEN
ÖSTRA
BLEKINGE

Kostnad (mnkr)

Andel (%)

Kommunstyrelsen

7,6

3

Kommunfullmäktige

7,5

3

Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge

44,1

15

Kollektivtrafik

95,3

32

1,0

0

det varit adekvat har insatser tagits med i verksamhetsplan

effektivisera, prioritera, genomföra åtgärder och koordinera

för 2018, i de fall det är i enlighet med gällande mål och

resurser på ett mer ändamålsenligt sätt, samt förbättra

uppdrag för nästkommande år. Vidare kan konstateras

styrbarheten. Förvaltningen ska vässa förmågan att såväl

i uppföljningen att kommunledningsförvaltningen kan

utföra förvaltningens interna arbete som service och

förbättra samverkansarbetet och ett effektivt användande

samverkan internt i kommunen och externt i strategiska

Övergripande Administration

23,4

8

av resurserna internt och externt för att nå högre grad av

frågor som förvaltningen ansvarar för.

Administration

18,9

6

Ekonomi och upphandling

22,9

8

Human Resources

27

9

Plan

4,8

2

HUT

36,5

12

7,3

2

måluppf yllelse.

Stöd till högskoleutbildning

Förvaltningen har genom uppföljning av verksamhet
och omvärldsanalys identifierat ett antal områden som är

38

Verksamhet

Viktiga händelser under 2017

prioriterade under 2018. Åtgärder sker inom förvaltningen,

Karlskrona kommun har under 2017 blivit nominerad som

men kommunledningsförvaltningen är också aktiv för att

Årets digitaliseringskommun. Detta grundar sig på att

genomföra åtgärderna inom hela kommunkoncernen.
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8%
ÖVERGRIPANDE
ADMINISTRATION

32 %
KOLLEK TIV
TRAFIK

Kommunikation
SUMMA

296,3
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Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunala kultur-, idrotts- och fritidsverksamheten
med särskilt ansvar för barn och ungdomars fritid. För folkbiblioteken, kulturskolan och
kulturprogram som komplement till övrig kulturell verksamhet i kommunen samt för samordning
av världsarvsfrågorna. Nämnden ansvarar också för tilldelning av kulturpris, kultur- och
idrottsstipendier, idrottspris, föreningsledarpris och namnsättning av gator, kvarter och
allmänna platser, offentliga utsmyckningar och inköp samt förvaltning av kommunal konst.

inte blivit jämnare. Nämnden har beviljat bidrag för utveck-

delar av Unesco världsarv, genomfördes under året.

lingsprojekt främst till projekt med koppling till att öka flickors

”Kulturholmarna” kommer att öppnas för allmänheten

deltagande inom föreningslivet, men även för integrations

under sommaren 2018. Förändringsprocessen blir en

insatser. Positivt är att nämnden satsar på en utbyggnad

utmaning, som kräver stort fokus för att uppnå den högt

av Rosenholms gymnastikhall där flera flickor är aktiva inom

uppsatta ambitionsnivån.

gymnastik. I det nya Allaktivitetshuset i Lyckeby kommer två
stycken danslokaler att finnas som gynnar flickors förenings-

Framtid

deltagande. Vi hoppas att bättre fördelning av deltagar

Kultur- och fritidsområdena står inför flera utmaningar de

tillfällen kommer att synas under slutet av år 2018.

närmaste åren. En jämnare fördelning mellan flickor och
pojkars deltagande i föreningslivet behöver bli bättre. Fler

Viktiga händelser under 2017

satsningar på flickors intresseområden behöver omhänder

Måluppfyllelse

och det arbetet leds av miljö- och samhällsbyggnads

Logistiken för förvaltningen att finna ersättningshallar

tas. Här är vi på väg, men vi behöver bli bättre på att se

Sammantaget har kultur- och fritidsnämnden uppnått

nämnden där avdelningen kultur och upplevelser, till-

under Karlskrona arenas uppbyggnad under året har

orsakssammanhang och prioritera för att uppnå en

mål 5 genom att flera uppdrag är uppfyllda och flera av

sammans med Statens fastighetsverk, finns representerad

varit omfattande.

jämnare fördelning.

de uppdrag är påbörjade som var knutna till målet. Kultur

i arbetsgruppen för kulturmiljöplan. Arbetsgruppen har valt

Projektet med Allaktivitetshuset i Lyckeby tog ett steg

Ett nytt kulturhus ska byggas mitt på Stortorget som

hus, fördelning av kulturmiljonen som gett oss både en ny

ut 14 anläggningar som ska utvecklas och tillgängliggöras.

framåt genom avtalsskrivning mellan fastighetsägare och

förväntas stå klart år 2020/2021. Kulturhuset ska fyllas med

litteratur- och filmfestival, geografisk spridning av bidrags-

Bland dessa anläggningar finns Mjölnareholmen, Basare-

kommunen under årets slut. Det interiöra arbetet kom

liv, rörelse och program. Förstudier behövs för hur vi kan göra

fördelning i kommunen samt nödvändiga utredningar av

holmen och Koholmen. Detta arbete fortsätter och ambitionen

även igång för verksamheternas lokaler efter en lång tids

detta och se över ekonomiska och personella resurser.

såväl kulturskolans som folkbibliotekens organisationer;

är att öppna två av öarna för allmänheten redan år 2018.

väntan på grund av miljöutredning.

allt för ett framåtsyftande förbättringsarbete. Under mål

Mätvärdet för en jämnare fördelning mellan flickor och

10 ligger bland annat Utvecklingsplanen för världsarvet

pojkar vid deltagartillfällen i idrottsföreningar har dessvärre

av Mjölnareholmen, Basareholmen och Koholmen, som är

Under sommaren

Uppföljning av viktiga områden
Nyckeltal
Antal besökande i Varmbadhuset

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

21 000

19 100

13 500*

9 169

8 988

6 362
43/57

Antal e-boksutlån
Andel flickor/pojkar per deltagartillfällen (%)

37/63

38/62**

Mötesplatser, besök em/kväll, helg (fre–sön)

31 061

34 652***

11

9

Kostnadstäckning i NKT Arena (%)

2018

öppnas
”Kulturholmarna”
för allmänheten

7

* Stängt 4 månader på grund av renoveringsarbete.
** Åldersgruppen 21–25 har tillkommit under mätperioden.
*** Nytt mätvärde 2016.

Kulturskolans trångboddhet och behov av funktions

Utredning om framtida tillgängliggörande och nyttjande

dugliga lokaler behöver lösas inom snar framtid, liksom
behovet av en fritidsgård i Nättraby.

Kostnad per verksamhet 2017

12 %

32 %

ALLMÄN
FRITIDSVERK
SAMHET

IDROT TSOCH FRITIDS
ANL ÄGGNINGAR

16 %

18 %

ALLMÄN
KULTURVERKS AMHET

BIBLIOTEKEN

Verksamhet

21 000

besökte varmbadhuset

9 169
e-boksutlån
gjordes

Kostnad (mnkr)

Andel (%)

Kultur- och fritidsnämnd

0,6

0

Förvaltningsledning

3,4

2

Allmän kulturverksamhet

20,7

16

Bibliotek

23,1

18

Kulturskolan

11,2

9

Idrotts- och fritidsanläggningar, samlingslokaler

40,6

32

Bad- och simhallsanläggningar

7,3

6

Mötesplatser och unga

6,3

5

14,9

12

Allmän fritidsverksamhet
SUMMA

40
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Kunskapsnämnden

digitala kompetens inom skola. Vi deltar aktivt i kommunens

med kärnuppdraget. Möte mellan barn/elev och pedagog.

övergripande satsning inom digitalisering.

För att detta ska bli så optimalt som möjligt, behöver ett
antal stödprocesser fungera. Det handlar om lärande

Kommunfullmäktige har gett kunskapsnämnden i uppdrag att styra skolan och ansvara för
verksamheten. Detta med fokus på de nationella mål och riktlinjer som framgår av skollag,
läroplaner och andra förordningar och i enhetlighet med kommunfullmäktiges mål och
beslut. Kunskapsnämnden ska ge förutsättningar för och se till att verksamheten bedrivs
på ett tillfredsställande sätt, lever upp till målen och är kostnadseffektiv.

Kompetensförsörjningsplan

miljöer, digitalisering, forskning och erfarenhet, elevhälsa,

Det saknas legitimerade pedagoger i hela Sverige, därför

arbetsglädje, kompetensförsörjning, ekonomi, skolområdets

måste vi också arbeta aktivt med frågan. Inom kunskaps

struktur, ”administrativt stöd” till pedagogisk personal.

förvaltningen fortsätter vi att arbeta för att attrahera ny kom-

Så att fokus kan läggas på mötet med barn och elever.

petent personal, men också behålla och utveckla de värde-

För att utveckla och lägga fokus på kärnuppdraget

fulla medarbetare som redan finns i våra verksamheter.

kommer vi att genomföra en omfattande kompetensut
vecklingsinsats under tre år, där vi anlitar framstående

Måluppfyllelse

Viktiga händelser under 2017

Framtid

skolforskare för att stödja och utveckla lärprocesserna

Sammantaget för året har kunskapsnämnden påbörjat ett

Hantering av de stora elevökningarna

2018 kommer vi fokusera på vårt viktigaste uppdrag – att

utifrån ett gemensamt förhållningssätt. Vi kommer också

stort arbete i att stärka sitt varumärke som arbetsgivare

Vi står mitt i en barn- och elevökning i alla åldersgrupper som

förbereda våra barn och elever så att de är väl rustade för

att bygga vidare på det system med förstelärare som

bland annat genom den kompetensförsörjningsplan som

har inneburit ett hårt tryck på våra lokaler och vår personal.

att möta de utmaningar som ligger framför dem. Ska vi

finns, så att det även omfattar förskolans verksamhet.

tagits fram och arbetet med heltid som norm. Vi fokuserar

Arbetet med att hitta nya skollokaler för grund- och

på kärnuppdraget och på att våra barn och elevers

gymnasieskolan har startat. Samtidigt pågår en utbyggnad

måluppfyllelse ständigt ska förbättras. Trots en svag

av förskoleplatser. Detta är en mycket positiv utveckling.

lyckas med att höja elevernas resultat måste vi arbeta

nedgång håller vi oss över rikssnittet förutom behöriga
elever i åk 9 till yrkesprogram. Andelen gymnasieelever

Förutsättningar för en digital skola

med examen inom 4 år fortsätter ligga högt och ökar 2017

Skolledarna jobbar i verktyget LIKA, ett självskattnings

med 3,8 procent. Något vi också är mycket stolta över är

verktyg gällande digitalisering, för att planera vad nuläget

att andelen barn och elever i våra verksamheter som

är och vägen framåt för den digitala utvecklingen. Vi fort-

känner sig trygga fortsätter att öka.

sätter förbereda våra skolledare med att stärka deras

Uppföljning av viktiga områden
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

Kostnad per verksamhet 2017

Medelpoäng i attitydundersökning förskola (läsår) 3,53 (16/17) 3,56 (15/16) 3,54 (14/15)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram* (%)

85,8

88,2

86,2

Gymnasieelever med examen inom 4 år (%)

77,8

74

76

Andelen tillsvidareanställda medarbetare som har
en heltidsanställning (%)

88

87

**

Plats på förskola på önskat placeringsdatum (%)

***

99

100

27 %

52 %

FÖRSKOL A

GRUND
SKOL A INKL
FRITIDSHEM

* Exklusive nyinvandrade och okänd bakgrund. Nyinvandrade elever har kommit till Sverige
de senaste 4 åren. De har inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med
okänd bakgrund saknar uppgift om personnummer (ännu inte blivit folkbokförda i Sverige till
exempel). ** Nyckeltal saknas för året.*** Nyckeltalet saknas i Kolada.

18 %
GYMNASIESKOL A

3,53
medelpoäng
i attitydundersökningen
för förskola

77,8 %
gymnasieelever
med examen

88 %

tillsvidareanställda
medarbetare
har heltidstjänst

Verksamhet

Kostnad (mnkr)

Andel (%)

Förskola

461,9

27

Grundskola inkl fritidshem

897,3

52

Grundsärskola inkl fritidshem
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
SUMMA

32,1

2

306,07

18

17,7

1

1 715
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skapar förutsättningar för en attraktiv kommun.
Vi ansvarar för att människor och miljö inte kommer till skada och att kommunens fysiska
planering sker utifrån lämplig markanvändning och önskvärd utveckling. Nämnden ansvarar
för kommunens strategiska utveckling på lång sikt, men ser även till varje ny byggnads
placering, utformning och funktion. Arbetet bedrivs genom översiktsplaner, detaljplaner
och bygglov samt genom tillsyn för olika verksamheter.

Viktiga händelser under 2017

Framtid

Ökad bostadsproduktion

Karlskrona kommun har under flera år uppvisat en

Intresset för att bygga bostäder i kommunen har ökat. Antalet

positiv befolkningsutveckling vilket ställer ökade krav på

nya bostäder ökade med mer än det dubbla jämfört med

kommunen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

året innan. För att säkerställa fortsatt bostadsproduktion

Kommunen står inför en utmaning att skapa såväl en god

tredubblade planavdelningen antalet antagna detaljplaner.

markreserv som en beredskap med färdiga planer för

Sammantaget tillför de nya planerna byggnation om

bostäder och verksamheter. Förvaltningen har påbörjat

ytterligare 160 bostäder utöver tidigare planreserv.

arbete med en ny översiktsplan som ska peka ut framtida

Flera detaljplaner med stora bostadsvolymer pågår.

utbyggnadsområden och ligga till grund för detaljplaner,
strategiska miljöbedömningar samt bygglov.

Ny stadsdel presenterades

Förvaltningen arbetar med ständig förbättring med

Arkitekttävlingen Europan 14 genomfördes under 2017.

syfte att effektivisera, öka tillgänglighet och service mot

Måluppfyllelse

har över 100 inflyttningsklara bostäder skapats i central

Detta blev startskottet på arbetet med en helt ny stadsdel

kunder. Vi arbetar med digitalisering för att korta ner hand-

Kommunen har satt målet att 500 nya bostäder ska färdig-

orten. Som ett led i att öka service och information till

på Hattholmen i Karlskrona med upp emot 3 000 nya

läggningstider. Förvaltningen har en viktig roll i kommunens

ställas årligen. Antal färdigställda bostäder har under året

medborgare och företagare har offentliga möten och

bostäder och flera andra funktioner. Tävlingsresultatet

utveckling för att skapa det hållbara samhället utifrån

varit 211 stycken vilket är en ökning från tidigare. Vi ser

branschutbildningar hållits. Positivt är också att använ

hittar ni på karlskrona.se/hattholmen.

såväl sociala, ekonomiska som ekologiska perspektiv.

att arbetet med en större planreserv ger förutsättningar

dandet av förvaltningens självservicetjänster har ökat,

att öka antalet färdigställda bostäder 2018 och framåt. Av

vilket syftar till att förenkla för kunder och korta ner

Ökad leverans och effektivisering

miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppsatta mål för

handläggningstider.

Miljöavdelningen lyckades öka sina tillsynsbesök med

år 2017 har förvaltningen uppfyllt 17 av 19 mål, till exempel

36 procent under 2017. Detta arbete syftar till att höja
kvaliteten på verksamheter och livsmiljön i kommunen.

Uppföljning av viktiga områden
Nyckeltal

Kostnad per verksamhet 2017
Utfall 2017

Utfall 2016

12

4

3

Antalet bostäder i startbesked

304

200

95

Antal nya bostäder i slutbesked

211

89

129

Antal bygglov

610

785

755

2 640

2 533

2 973

Antal detaljplaner

Antal miljöärenden

Utfall 2015

12

detaljplaner

610

8%
PROJEK T

15 %
FÖRVALTNINGS
LEDNING

bygglov

40 %

30 %

MILJÖAVDELNINGEN

211

färdigställda
bostäder

2 640
miljöärenden

Verksamhet

Andel (%)

0,8

3

Förvaltningsledning

3,5

15

Planavdelning

6,8

30

Bygglovavdelning

0,8

4

Mijöavdelning

9,1

40

1,8

8

SUMMA
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Kostnad (mnkr)

Nämndsadministration

Projekt
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Socialnämnden
Socialnämnden ska svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård samt
annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. Socialnämnden har ett särskilt
ansvar för barns och ungdomars uppväxtvillkor. Även ensamkommande barns och ung
domars boende och omvårdnad är ett uppdrag för nämnden. Socialnämnden ska även
svara för budget- och skuldrådgivning samt tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen.

Viktiga händelser under 2017

Framtid

Under året har tillskapande av fler platser för ensam

Socialnämndens stora utmaning blir att skapa värde för

kommande barn varit i fokus och där har nämnden lyckats

Karlskronas medborgare, tillsammans med andra aktörer.

med att tillskapa tillräckligt med HVB och stödboende för

Samverkan, där skola, socialtjänst, polis och landsting

att möta de behov som finns. Arbetet innebär att huvud

gemensamt arbetar för ett utvecklat stöd till medborgarna

delen av all verkställighet sker i Karlskrona.

är en riktning som behöver stakas ut. En annan är

Den kraftiga ökning av antalet barn och unga i behov

synliga och lättillgängliga för de som behöver stöd. En

fortsatte även under 2017. Nämnden har inte levt upp till

utveckling inom de här områdena kommer få positiva

lagstiftningens krav vad gäller att påbörja och avsluta

effekter avseende mängden anmälningar avseende oro
för medborgare som far illa.

Måluppfyllelse

mängden ändå indikerar att de åtgärder som vidtagits är

utredningar inom en period av fyra månader. Över 100 barn

Socialnämnden uppfyller 50 procent av kommunfullmäktiges

steg på rätt väg. En viktig satsning framöver kommer att

har fått vänta på att få sina behov av stöd utredda. Detta

mål för år 2017. Miljö- och personalmål har god målupp

vara att få en förskjutning från anmälningar till ansökningar,

har inneburit att verksamheten fått prioritera bland ärenden

fyllelse. Digital utveckling är en del i detta. De målområden

för att få en mer förutsägbar och mindre akutinriktad verk-

där barn far illa.

som inte uppfyllts rör tillgänglighet, ekonomi och att

samhet. Att öppna nya alternativ för vård på hemmaplan

verksamheten ska hålla hög klass i nationell jämförelse.

är ytterligare steg både för ökad kvalitet och bättre

bistånd till arbetsmarknadsförvaltningen. Under året har

ekonomiskt utfall.

en ny organisation och ledningsstruktur tagits fram för att

Bristande måluppfyllelse måste ses i relation till det
sedan flera år kraftigt ökade ärendeinflödet i kombination

Socialnämnden omfattas av 7 uppdrag, varav 5 är utförda

med vakanser, särskilt inom myndighetsutövningen.

med önskat resultat, och två är pågående, och därför

Nämnden lever endast delvis upp till lagkrav på myndig

delvis uppfyllda.

behovet att göra de insatser som nämnden arbetar med

av stöd från socialtjänsten som pågått de senaste åren

Nämndens vuxenavdelning har lämnat över ekonomiskt

utveckla arbetet med huvuduppdragen: vuxnas beroende,
våld i nära relationer och boende.

hetsutövningen. Arbetet med att förbättra inom verksam
heten är långsiktigt, och fleråriga mål och uppdrag till
verksamheten har givits av nämnden. Resultaten avseende
kvalitet i verksamheten är mycket nära rikssnittet, och har

2 384

i flera fall en positiv tendens, vilket med tanke på ärende

Uppföljning av viktiga områden
Nyckeltal
Antal anmälningar barn som far illa
Antal inledda utredningar Barn, som ej påbörjats,
snitt/månad
Antal tvångsomhändertaganden barn/LVU
Antal anmälningar beroende
Antal externa placeringar vuxna

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

2 384

2 027

2 117

86

90

76

39

44

595

578

387

68

61

53

Kostnad per verksamhet 2017

36 %

anmälningar
om barn
som far illa

ENSAM
KOMMANDE
BARN

vuxna återaktualiserades ej
efter avslutad behandling
46
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VUXNA

40

5%

BARN OCH UNGA

Verksamhet

74 %

17 %

76

tvångsomhändertagna
barn/LVU

595

anmälningar
om beroende

EKONOMISKT
BISTÅND

Kostnad (mnkr)

Andel (%)

Nämnd

1,0

0

Stab

9,1

2

62,2

17

Vuxna
Ekonomiskt bistånd

17,9

5

Barn och unga

145,9

40

Ensamkommande barn

133,3

36

SUMMA

369,4
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Äldrenämnden
Nämnden ansvarar enligt socialtjänstlagen för omsorgen för personer som är 65 år och
äldre, samt för hälso- och sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen till de som bor
i sådan boendeform som avses i 5 kap 5 § socialtjänstlagen och även för hemsjukvård och
hembesök till personer i ordinärt boende, oavsett ålder, enligt hälso- och sjukvårdslagen
14 kap. 1 §. Kommunens ansvar omfattar inte sjukvård som förmedlas av läkare. Nämnden
ansvarar för handläggning och beslut i samtliga ärenden om bostadsanpassningsbidrag.

Viktiga händelser under 2017

Framtid

Omvårdnadsboendet Hammarbygården har invigts med

Befolkningsutvecklingen med kraftig ökning av antalet

nya och renoverade bostäder med god boendemiljö och

äldre personer som kommer att vara i behov av äldreom

med den senaste tekniken.

sorg är en stor utmaning. Ett ökat antal bra bostäder för

Den enskilde som bor på omvårdnadsboende får numera

äldre personer är viktiga förutsättningar såväl i särskild

beslut om beviljade insatser. Till följd av detta har nu den

boendeform som i det ordinära bostadsbeståndet. Allt

enskilde möjligheten att överklaga insatserna i bistånds

mer avancerad vård och omsorg kommer genom ökat

beslutet.

kvarboende att ges i den enskildes hem. Allt större krav

Äldreförvaltningens långsiktiga arbete inom välfärdsteknik
har uppmärksammats nationellt bland annat genom LEDA,

ställs på tillgång till medarbetare samt specialistkunskap,
flexibilitet och förebyggande insatser.

SKL:s förändringsledningsprogram. Införandet av Mobil
vilket kommit de enskilda till gagn men också underlättat

hemtjänst, utbyggnad av wifi på omvårdnadsboende samt

alla medarbetare känner delaktighet, meningsfullhet och

Andelen personer 65 år och äldre som är mycket eller

för personalen. Professionell personal med ett bra

digital tillsyn är några exempel.

är goda ambassadörer för äldreomsorgen är viktigt för att

ganska nöjda med kvaliteten i särskilt boende ligger över

bemötande och som de enskilda har förtroende för, bidrar

riksgenomsnittet på 89 procent (riket 82 procent). Under

till trygghet att bo kvar i ordinärt boende och troligtvis även

gjort ett trendbrott och har under november och december

de senaste åren har verksamhetsområdet jobbat med

till det goda resultatet i brukarunderundersökningen.

2017 visat en budget i balans.

boenderåd som ger möjlighet att ta tillvara på de enskildas

tagare möter under 14 dagar, har försämrats och ligger nu

verksamheten utifrån detta. Satsningar på utemiljö och ett

på 17 personer (riket 15). Ökad rörlighet i bemanning och

salutogent förhållningssätt kan ha bidragit till det goda

svårigheten att rekrytera och behålla medarbetare antas ha

resultatet.

påverkat resultatet. Åtgärder som tätare uppföljning av
har inte gett förväntad effekt. Analys av utebliven effekt

riksgenomsnittet på 91 procent (riket 89 procent). Verksam

krävs. Verksamhetsområdet har satt in åtgärder för att den

hetsområdet har befunnit sig i ett svårt läge med ett stort

enskilde ändå ska känna trygghet trots att kontinuiteten är

budgetöverskridande, vilket har tagit mycket fokus under

lägre än önskat.

året. Utvecklingsarbetet har varit inriktat på systemstöd
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Uppföljning av viktiga områden
Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg.
Helhetssyn, andel nöjda/mycket nöjda (%)
Kvinna/man

91/92

88/93

90/93

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg.
Helhetssyn, andel nöjda/mycket nöjda (%)
Kvinna/man

90/88

Personalkontinuitet, antal personal som en hem
tjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
(KKiK) Kvinna/man

17/18

Antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde.
Kvinna/man.

19/20

Antal beställda hemtjänsttimmar/genomsnitt
per invånare 65–w år
Antal bostäder i särskilt boende/
beläggningsgrad (%)
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85/88

16/16

16/15

678/96

dagar från ansökan
till erbjudande om
särskilt boende

Inom alla verksamheter finns behov av att se över arbetsprocesser som kan underlättas och vid behov kompletteras
eller ersättas med nya tekniska lösningar.

14 (totalt)

29/19

702/96

Kostnad per verksamhet 2017

670
bostäder
i särskilt
boende

31 %

91 %
är mycket
nöjda med
sin hemtjänst

8%

HEMTJÄNST

HÄLSO- OCH
SJUK VÅRD

44 %
SÄRSKILT
BOENDE

Verksamhet

82/92

548 000/38 570 000/41 593 000/43
670/98

behålla och rekrytera nya medarbetare.

personalkontinuiteten och planeringsstöd i verksamheten

ganska nöjda med kvaliteten i hemtjänsten ligger över

Nyckeltal

Hemtjänsten har efter längre tids budgetöverskridande

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänst-

synpunkter på hur de vill leva sina liv och utvecklar

Andelen personer 65 år och äldre som är mycket eller

48

Fortsatta insatser för ett sunt och hållbart arbetsliv där

Måluppfyllelse

Kostnad (mnkr)

Andel (%)

Särskilt boende

400,7

44

Hemtjänst

287,8

31

Hälso- och sjukvård

87,0

8

Administration

50,4

4

Arbetsledning

31,2

3

Korttidsplats

28,2

3

Myndighetskontor

12,5

1

Träffpunkter och dagverksamhet

15,4

2

Facklig verksamhet

1,7

0

Nämnd- och styrelseverksamhet

1,4

0

SUMMA

916,3
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Överförmyndarnämnden
Nämnden ska vara ett skydd mot rättsförluster gällande tillgångar så som kapital och
egendom avseende omyndiga barn och de huvudmän som på grund av sjukdom, psykisk
störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte själva kan tillvarata sina intressen.
Överförmyndarnämnden ska förordna en god man till ensamkommande barn, som i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe ska ansvara för barnets personliga förhållanden
och sköta dess angelägenheter. Nämnden utövar tillsyn över gode mannens uppdrag.
Måluppfyllelse

uppföljningskostnader, tolkkostnader samt kostnader för

Två av målen är uppfyllda och två är delvis uppfyllda

god man och andra relaterade kostnader.

medan två stycken inte är uppfyllda.

Från 2017 ska alla dessa gode män inom Karlskrona

Kommunens hemsida håller på att ändra utseende och

kommun använda sig av elektroniska arvoden. Dessa

innehåll men har inte tagits i skarp drift vid årsskiftet,

självservicetjänster underlättar och effektiviserar både

vilket gör att nämndens mål blev delvis uppfyllt.

för ställföreträdaren och administrativa personalen.

AB Karlskrona Moderbolag och helägda
dotterbolag

Affärsverken i Karlskrona AB

Samtliga bolag är inne i en stark utvecklingsfas. Vare sig

tion och distribution av energi inom områdena el, fjärrvärme,

det gäller bostäder, kontor, högskola med mera eller en

fjärrkyla och gas, driva kommunikationsnät och it-tjänster

fortsatt digitalisering där den ska utveckla nuvarande

kopplade till den bransch företaget är verksam inom, ansvara

affärer men även skapa nya affärer, så fokuserar bolagen

för insamling och omhändertagande hushålls- och industri

på en långsiktighet för att kunna svara upp mot både

avfall, utöva trafikservice, äga och förvalta fastigheter med

kommunens vision och översiktsplan som att möta de

flera anläggningar för Affärsverksrörelsens behov, äga och

behov och önskemål som ses.

förvalta andelar och aktier med anknytning till bolagets

Bolagets verksamhet ska bestå i att bedriva inköp, produk-

Det är viktigt att de kommunala bolagen ligger i fram-

samhet. Affärsverken AB äger 100 procent av aktierna

i kommunen.

i Affärsverken Energi AB och 100 procent av aktierna

Karlskronahems arbete med byggande av 400 lägenheter,

Framtid

fokus på båttrafiken som en del i att göra skärgården

redovisning. Ett 70-tal gode män använder sig utav

Den restriktiva migrationspolitiken i EU och olika med

tillgänglig.

elektronisk redovisning (alla för ensamkommande barn).

lemsländer håller i sig och efter ett nytt förslag från EU-

5 000

kommissionen har Sverige, Tyskland, Frankrike, Österrike

AB Karlskrona moderbolag

under året, arbetet fortsätter under år 2018. Det beror

och Danmark aviserat att de kommer förlänga sina gräns-

Ändamålet med bolagets verksamhet är att bolaget

främst på att leverantören av systemet inte har levt upp

kontroller. Migrationsverkets bedömning är att den rest-

genom sin ägarfunktion ska samordna de verksamheter

till förväntningarna.

riktiva utvecklingen kommer att fortsätta även under 2018.

som bedrivs i aktiebolagskoncernen och styra verksam

Personalen på kansliet har nätverksträffar med övriga
överförmyndarnämnder i länet men har inte arbetat fram

För 2018 justerar Migrationsverket prognosen för
ensamkommande barn ned till cirka 1 500.

något samverkansavtal ännu.

Migrationsverkets mål under 2017 var att alla ensam
kommande som sökte asyl i Sverige under 2015 och 2016

styrelsen bestämmer. Bolaget ägs till 100 procent av
Karlskrona kommun.
Under året har arbetet fortsatt med fastighetsförsälj

skulle få beslut i sina ärenden. Nämnden hade 23 asyl-

ning samt Affärsverkens bredbandsutbyggnad. Bolaget

Regeringen har beslutat om nya ersättningsformer för

ärenden som inte hann utredas under 2017. Det innebär

har följt upp dotterbolagens verksamheter genom bland

kommunernas mottagande och omhändertagande av

att kommunen kommer att få en ökad kostnad för den

annat riskdokument, ekonomisk uppföljning, finansiella

ensamkommande barn och unga. Från och med den 1 juli

arvodeskostnad som uppstår för de barn som inte fått

riktlinjer samt kommunfullmäktiges mål.

2017 kan överförmyndarnämnden inte återsöka medel

beslut, eftersom dessa pengar inte kan eftersökas hos

från Migrationsverket för asylsökande barn som anvisas

Migrationsverket.

Måluppfyllelse

till kommunen efter den 1 juli 2017. Den nya ersättningen

Koncernen har klarat det ekonomiska målet i den av

innebär att kommunen får en schablonersättning på

styrelsen fastställda budgeten.

52 000 kronor per barn. Denna schablon ska avse
transportkostnader, socialtjänstens utrednings- och

70

Uppföljning av viktiga områden
Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015

Antal årsräkningar

608

584

570

Antal sluträkningar

65

83

53

Antal byten av god man/förvaltare

30

73

25

Antal ensamkommande barn i kommunen vid årsskiftet

81

185

204
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villor med fiber 2017

heten efter de mål som kommunfullmäktige/kommun

Viktiga händelser under 2017

Nyckeltal

i Affärsverken Elnät AB.

Kruthusens tillskapande av företagshotell och Affärsverkens

tillfälle om möjligheten att använda sig utav elektronisk

Personalen på kansliet har inte infört någon ny e-tjänst

verksamhet samt i övrigt idka annan därmed förenlig verk-

kant för att driva och påverka samhällsbyggandet

fokus på infrastrukturen för el och värmenät, men även

Nämnden informerar gode män vid varje utbildnings
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Översikt bolagskoncernen

Cirka
gode män
använder sig
av elektronisk
redovisning

Tabell 7 NÅGRA NYCKELTAL (mnkr)
2017

2016

2015

2014

Omsättning

1,8

1,8

1,8

1,8

1,7

Resultat efter finansnetto

6,2

-2,2

-9,4

-9,7

-10,3

Soliditet (%)

17

18

17

21

21

Eget kapital

77

81

81

96

95

448

460

466

456

453

Balansomslutning

2013
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Måluppfyllelse

och resurserna för detta håller på att ses över. Förstudien

I enlighet med kommunfullmäktiges mål 5 har Affärsverken

för att åtgärda problemet med för lågt dimensionerade

bidragit med samtliga verksamhetsområden till att Karlskrona är en bra plats att leva, bo och verka i. De största

ledningar i sydvästlig riktning på Trossö har avslutats.
En ny stamledning ska byggas för att åtgärda över

Tabell 8 NÅGRA NYCKELTAL (mnkr)

står inför utmaningen att anpassa sig inför kommande

2017

2016

2015

2014

2013

Omsättning

466

443

395

383

384

Resultat efter finansnetto

28,3

20,9

20,6

4,2

11,4

Soliditet (%)

19

17

16

16

16

satsningarna just nu är fiberutbyggnaden som arbetar

föringsproblemet och den är beslutad för genomförande

Soliditet (%) koncern

19

18

16

16

17

med att redan i slutet av år 2018 ha uppnått det nationella

under 2018. En digital tjänst för både flerfamiljsfastigheter

Eget kapital

43

32

24

24

24

målet att 90 procent ska ha tillgång till bredband. Med

och villor har lanserats under året.

Balansomslutning

2 078

2 042

1 975

1 973

1 951

perioder av förhandsregleringen där Energimarknads
inspektionen kommer att ställa allt högre krav. Dessutom
måste man ha ett långsiktigt förebyggande underhåll för
att säkerställa driftsäkerheten i nätet samtidigt som man
ska klara att möta inkoppling av alltmer mikroproduktion,
billaddningsstationer med mera.

skärgårdstrafiken förbättras möjligheterna för boende i skärgården med bland annat pendlingstrafiken till Sturkö.

Verksamhet Renhållning

Affärsverken Energi AB

Affärsverken deltar dessutom i flera samarbetsprojekt

Totalt har det under året kommit in en hel del massor och

Bolaget ska bedriva handel med energi. Bolaget ägs till

med lokala företag för att utveckla Karlskrona.

återvinningsmaterial till anläggningen. Flera pågående

Tabell 10 NÅGRA NYCKELTAL (mnkr)

100 procent av Affärsverken Karlskrona AB.

2016

2015

2014

2013

130

133

112

111

111

30

30

16

17

14

Soliditet (%)

0

0

0

0

0

Resultat efter finansnetto

byggprojekt samt samarbeten med olika aktörer i branschen
Viktiga händelser

gynnar verksamheten. Projektet för att bygga en balhall är

Viktiga händelser

Eget kapital

0,7

0,7

0,7

0,7

0,8

Vunna upphandlingar för båttrafiken. I början av året kom

slutfört och en ny balpress är inköpt. Ett omlastningstält

Energiförsäljningen för året blev 755,8 GWh (754,0 GWh)

Balansomslutning

246

247

245

248

236

beskedet att Affärsverken hade vunnit upphandlingen av

har satts upp för att förbättra hanteringen av matavfall.

vilket är i nivå med föregående år men betydligt lägre än

skärgårdstrafiken i Karlskrona från och med år 2018 och

Omlastningen kan nu ske under tak vilket förbättrar både

ambitionen i budgeten. Konkurrensen på marknaden gör

Framtid Affärsverken i Karlskrona AB

åtta år framåt. Även trafiken i Ronneby är upphandlad.

kvaliteten på materialet och arbetsmiljön. Arbete pågår för

att nyförsäljningen är begränsad och ett arbete med

Att driva på utvecklingen av verksamheten med digitalisering

Beskedet om att även den kommer att köras av Affärsverken

skapande av en yta för deponi. Kampanjen ”Mat separat”

produktutveckling är startat. En del av utvecklingsarbetet

är prioriterat de kommande åren. Digitaliseringen ska

kom i november och gäller för tre år. De nya avtalsperio

är startad och matavfallet i det brännbara ska minskas till

är att digitalisera för att både förenkla för kunden och

både utveckla befintliga och skapa nya affärer med hjälp

derna innebär utökad trafik och behov av ytterligare två

hälften. Mark- och miljödomstolen har lämnat beslut som

effektivisera den interna verksamheten. Strategiskt viktiga

av digitala lösningar. Dessutom är det en del i att effektivi

båtar. Förberedelserna för detta har pågått under året och

innebär att sluttäckning av de första etapperna av deponin

samarbeten inför framtiden har etablerats med ett danskt

sera och höja kvaliteten i den interna verksamheten. Detta

båtarna kommer att vara levererade i god tid inför den

kan avslutas.

och ett norskt elhandelsföretag. Detta för att kunna

företagsövergripande projekt kallas ”Utvecklingsresan 2.0”

erbjuda slutkundsleveranser över landsgränserna.

och bygger på ett gemensamt engagemang att utveckla

kommande säsongen.
Utbyggnad fibernät/stadsnät. Under året har utbyggnaden

Verksamhet Båttrafik

och öka den digitala mognaden i organisationen. Ett

Tabell 9 NÅGRA NYCKELTAL (mnkr)

fortsatt mot målet att 90 procent av hushållen i Karlskrona

Antalet resande för hela trafiken blev för helåret 90 255

ska vara måluppfyllda senast utgången av år 2018. Cirka

stycken (91 440 stycken förra året) inklusive den nya trafiken

5 000 villor måluppfyllda under året och det blev den

i Ronneby. Sommartrafiken har fungerat mycket bra trots

högsta investeringsnivån hittills för verksamheten. Målet

det blåsiga och varierande vädret. Beskedet att Affärsver

är uppnått till 80 procent i slutet av 2017.
Ny balhall på Mältan. Projektet för att bygga en balhall är
slutfört och en ny balpress är inköpt. Driften startades

inneburit planering och förberedelse under året för att

i början av november och avtal om legobalning har

trafiken ska fungera enligt det nya avtalet. I slutet av året

Affärsverken Elnät AB

säga elnät, värme och stadsnät. Inom Renhållningen är

tecknats med ett antal av kommunerna i regionen.

genomfördes en ombyggnad av Flaggskär för att få

Bolaget ska bedriva elnätsverksamhet. Bolaget ska verka

det fokus på att utveckla behandlingsverksamheten, det

tillstånd från Transportstyrelsen för utomskärstrafik.

för en säker elförsörjning till sina kunder. Bolaget ägs till

vill säga förädling och sortering av de olika fraktioner som

mobiloperatören Hi3G om att ansluta samtliga deras

Det gör det möjligt att framöver utöka med turer till

100 procent av Affärsverken Karlskrona AB.

kommer in till anläggningen. Det kan vara i egen regi eller

master i Karlskrona. Affären innebär att ett flertal master

exempelvis Utklippan och Ronneby.

Avtal med mobiloperatör. Under året har ett avtal med

utbyggnad av 5G-nätet.

annat viktigt område är innovation och produktutveckling

2017

2016

2015

2014

2013

Omsättning

293

321

427

383

421

Resultat efter finansnetto

1,5

10,6

11,8

7,3

12

Soliditet (%)

7

6

4

6

6

Organisationsutvecklingen fortsätter med den gemen

ken vann upphandlingen av skärgårdstrafiken i både

Eget kapital

4,5

4,5

4,5

4,6

4,8

samma utförandeenheten där vi samlar kompetensen för

Karlskrona och Ronneby, från och med år 2018, har

Balansomslutning

66

80

108

82

84

entreprenadverksamhet, projektering, dokumentation

som nu organiseras som en central funktion med avsatta
resurser.

med mera för samtliga infrastrukturverksamheter, det vill

samarbete med andra aktörer i branschen. För elhandel
Viktiga händelser

ska elförsäljningen kompletteras med energitjänster för

Verksamhet Stadsnät

Bolaget har haft flera nybyggnadsprojekt i nätområdet.

att vara konkurrenskraftig framöver. Dessutom fortsätta

ska anslutas de kommande åren i samband med deras
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2017
Omsättning

Målet år 2018 att 90 procent av hushållen i Karlskrona ska

Ett flerårigt arbete med att samla all mätvärdesinsamling

att utveckla samarbetet med andra elhandelsföretag för

Verksamhet Värme

vara måluppfyllda har i slutet av året kommit upp i cirka

i ett system är avslutat vilket ger en kvalitetshöjning och

att möta den framtida nordiska slutkundsmarknaden. För

Flera nya kunder har anslutits under året. Dessutom pågår

80 procent. Utbyggnaden följer planen. Uppgraderingen

förenkling av driften. Utbytet av mätare fortsätter plan-

båttrafiken är det från och med år 2018 en ny avtalsperiod

byggnation till bland annat den nya brandstationen. El-

av både stamnät och accessnät har fortsatt under året

enligt och i en högre takt än tidigare beroende på att

med nya turer och båtar som ska samordnas med den

produktionen för året blev något högre än föregående år.

i takt med att trafiken i nätet ökar. EU-projektet för att ta

livslängden på de elektroniska mätarna är kortare. Cirka

befintliga verksamheten inom området.

Underhållet har gått enligt plan. Det har även genomförts

fram förutsättningar för god bredbandsuppkoppling för

100 anläggningar över 80 ampere har kontrollerats under

en förinspektion av turbinen inför nästa års första större

de ”vita fläckarna” i Blekinge har ett samarbete med

året. Under hösten driftsattes också det nya dokumenta

verksamheten de kommande åren. Den snabba teknikut

5-års revision. Förebyggande underhåll kommer att vara

Blekinge Tekniska Högskola där projektet ingår som en

tionssystemet som kommer att vara en viktig del i den

vecklingen inom samtliga områden kommer att kräva ny

en av de större utmaningarna framöver för verksamheten

del i kursen Värdeinnovation.

framtida driften och förvaltningen av elnätet. Verksamheten

kompetens samtidigt som automatiseringen kommer att
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Kompetensutvecklingen kommer att vara prioriterad för
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förenkla och ta bort vissa löpande arbetsuppgifter. För att

AB Karlskronahem

400 lägenheter ska byggas under perioden 2016–2020.

Utveckling i Karlskrona AB

kompetensväxla i organisationen kommer vi att ta fram

AB Karlskronahem är ett allmännyttigt kommunalt

Samtidigt står bolaget inför försäljningar av delar av

Bolaget ska bedriva turismverksamhet och evenemang

kompetensmatriser för att identifiera behovet av utbildning.

bostadsaktiebolag. Bolaget har cirka 4 000 lägenheter

beståndet. Hyresmarknaden präglas för närvarande av

inom Karlskrona kommun samt marknadsföra Karlskrona

Detta kommer att ligga till grund för framtagandet av

varav cirka 400 är studentlägenheter. Bolaget är den

stark efterfrågan (främst på bostäder med lägre hyra) men

som destination och etableringsort. Syftet är att stärka

individuella utbildningsplaner.

största hyresvärden i Karlskrona kommun och omsätter

också av frågor som ställer krav på bostadssociala

Karlskronas position som etableringsort för företag och

cirka 370 mnkr/år. Utöver bostäder äger och förvaltar

åtgärder, integration och närvaro.

som destinationsort för besökare.

En mycket viktig grund för framtiden är affärsplanen
som ska revideras med uppdaterade mål och inriktningar

bolaget ett tiotal omvårdnadsboenden med Karlskrona

under år 2018.

kommun som hyresgäst. Verksamheten bedrivs på
affärsmässiga principer men med ett socialt ansvars

Tabell 11 NYCKELTAL
Utfall
2017

Utfall
2016

Utfall
2015

6,6

7,5

5,4

Energiomsättning Elhandel (GWh)

755,8

754,0

1 073,6

Energiomsättning Värme (GWh)

253,0

245,5

234,8

Koncernen nettoresultat/omsättning (%)

Energiomsättning Elnät (GWh)
2020-målet mot 90 % Stadsnät (%)

371,2
80

374,8
66

371,4
53

tagande som signum. Bolaget bedriver i dag ett antal

lägenheter ska byggas
under perioden
2016–2020

2016

2015

2014

2013

Omsättning

361

359

353

348

336

Resultat efter finansnetto

16,0

14,0

13,6

8,2

7,9

Karlskrona kommun. Bolaget driver skatteprocessen mot
Skatteverket.

Soliditet (%)

18

18

18

18

18

kronahem har som övergripande mål för sin verksamhet

Eget kapital

339

335

332

331

331

att förvärva, avyttra och förvalta fastigheter eller tomt

Balansomslutning

1 906

1 876

1 851

1 858

1 861

rätter i Karlskrona kommun.

Tabell 13

med andra fastighetsförsäljningar inom koncernen och

Från och med 1 maj 2017 har all verksamhet överförts till

Tabell 15 NÅGRA NYCKELTAL (mnkr)
Omsättning

Viktiga händelser
uppgående till 400 mnkr. Försäljningarna ska synkroniseras

Viktiga händelser

2017

bostadssociala satsningar i bostadsområdena. AB Karls

Den 7 juni beslutade styrelsen om fastighetsförsäljningar

400

Tabell 12 NÅGRA NYCKELTAL (mnkr)

Direktavkastning bokfört värde (%)
Hyresnivå (kr/kvm)

Resultat efter finansnetto

2017

2016

2015

2014

0,9

11,9

7,5

10,5

2013
12

-3,6

-11,1

-24,5

-23

-23,3

Utfall
2017

Utfall
2016

Utfall
2015

Soliditet (%)

3

2

2

4

5

5,6

6,0

6,2

Eget kapital

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Balansomslutning

22

34

37

18

13

1 016

1 010

997

Frisknärvaro (%)

99

95

97

NKI (snitt 1–5)

3,8

3,9

3,9

ska enligt liggande tidplan godkännas av kommunfull
mäktige under våren 2018.

Kruthusen Företagsfastigheter AB

Byggstart av två nybyggnadsprojekt. Byggstart av

Bolagets syfte är att med beaktande av kommunalrätts

Klockarebacken i Nättraby med 22 lägenheter i natur

liga regler förmedla mark- och flexibel lokalupplåtelse till

skönt och servicenära läge. Byggstart av ett 70-tal nya

företag och därigenom skapa etablerings- och utveck

studentlägenheter på Campus Gräsvik. Byggnationen

lingsmöjligheter för nya samt befintliga företag och

utgörs av en påbyggnad på befintliga hus.

organisationer inom kommunen

66 mnkr har lagts på planerat underhåll. Genom effektiv
förvaltning och låga räntenivåer har vi kunnat underhålla

Viktiga händelser

fastighetsbeståndet på ett över tid hållbart sätt. Nivån på

Bolaget har under året påbörjat byggandet av ett nytt

underhåll värdesäkrar beståndet inför framtiden.

företagshotell på Tennvägen då samtliga industrilokaler är
uthyrda. Företagshotellet ska färdigställas under år 2018.

Måluppfyllelse

För Rosenholms udde tas en ny detaljplan fram med

Måluppfyllelsen får överlag betecknas som god. Inom

inriktningen företagspark för företag med behov av

samtliga områden uppfylls budgetmålen. Under året har

vattennära läge.

endast ett område haft en osäker prognos, framför allt

Optionsavtal har tecknats med två företag. Vision

relaterat till byggnation i trä. Genom att åstadkomma en

Gräsvik 2025 arbetas fram för att visa på ytterligare möjlig

påbyggnad av ett 70-tal lägenheter i befintliga huskroppar

byggnation på området för kontor, högskola och bostäder.

uppnås även detta mål sett över helår. Måluppfyllelsen
redovisas i detalj i bilaga till detta dokument.
Framtid
AB Karlskronahem är inne i en stark utvecklingsfas. Ny
affärsplan är under framtagande. Bolaget har skiftat fokus
från förvaltande till fastighetsutvecklande organisation

Tabell 14 NÅGRA NYCKELTAL (mnkr)
2017

2016

2015

2014

Omsättning

57

57

56

56

2013
58

Resultat efter finansnetto

2,7

3,0

1,9

1,1

1,1

Soliditet (%)

8

7

7

7

7

Eget kapital

43

40

41

41

41

554

562

570

568

584

Balansomslutning

med målet att vara en stark samhällsbyggare i kommunen.

54
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Kommunalförbund samt övriga
delägda bolag

Cura Individutveckling

Karlskrona Baltic Port i Karlskrona AB

Cura Individutveckling är ett kommunalförbund med

Företaget bildades den 1 juli 2010 och ägs till 49 procent

Blekinges kommuner som medlemmar. Vårdförbundets

av Karlskrona kommun och till 51 procent av Stena Line AB.

huvuduppgift är att erbjuda kvalitativa tjänster inom

Företaget äger och driver Verkö färjehamn. Genom avtal

områdena vård, skola, omsorg och utbildning inom de

med Karlskrona kommun innehar bolaget rätten att nyttja

psykosociala och neuropsykiatriska områdena. Förbundet

den järnvägsterminal som etablerats i anslutning till

ägs till 40 procent av Karlskrona kommun.

hamnen. Ett särskilt ägarsamråd där Karlskrona kommun
och Stena Line har två ledamöter var fattar beslut i frågor

Viktiga händelser

som påverkar bolagets verksamhet, större investeringar,

Inom Cura ungdomsboende bodde cirka 220 ungdomar vid

vinstutdelningar och kapitaltillskott.

årets början och det var cirka 110 anställda fördelade på nio
boenden. Under året avvecklades flera boenden och vid

Viktiga händelser

utgången av 2017 fanns det cirka 100 ungdomar och cirka

Trafiktillväxten av frakt 2017 jämfört med 2016 motsvarar

50 anställda fördelade på fem enheter. Klaragymnasiet med

6 procent och för passagerare 9 procent. Antalet anlöp/

internat har ytterligare utökat sin verksamhet och hade

avgångar har utökats successivt och uppgår nu till

under höstterminen 51 elever som går på skolan och 25 som

44 per vecka fördelat på fyra fartyg.

bor på internatet. Andelen ungdomar som bara går på skolan

De gällande miljötillstånd för att kunna bedriva hamn

är ökande. Under året startade familjerätt i Curas regi upp

verksamhet även nattetid har meddelats under året och

för kommunerna Karlshamn, Ronneby och Sölvesborg.

det villkor som tidigare hindrat färjetrafik nattetid upphävdes.
Bolaget har i dom meddelad i december 2017 med-

Tabell 17 NÅGRA NYCKELTAL (mnkr)
Omsättning
Resultat efter finansnetto

2017

2016

2015

2014

187

203

145

112

Karlskrona Fryshuset AB

0

2

7

3

för år 2018 finns numera en målsättning att tillsammans

Soliditet (%)

60

50

49

63

Bolaget är vilande och ägs till 99,98 procent av Karlskrona

med bland andra äldreomsorgen arbeta med utbildning

Eget kapital

33

33

31

38

kommun.

och förebyggande insatser. En taklagsfest på nya brand-

Balansomslutning

55

66

62

61

stationen hölls i början av december där arbetet i övrigt

givits förlängning av arbetstid och igångsättningstid för
utbyggnad av verksamheten i Verköhamnen till 2025.
Tabell 18 NÅGRA NYCKELTAL (mnkr)
2017

2016

2015

2014

38

33

37

21

1

-1

1

3

Soliditet (%)

84

85

83

88

Omsättning
Resultat efter finansnetto

Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge

fortgår enligt plan. Ombyggnationen av brandstationen

Eget kapital

156

156

156

159

i Ronneby har däremot försenats efter det att kostnaden för

Balansomslutning

186

184

187

181

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge

de föreslagna åtgärderna skulle dubbleras, från fyra till åtta

startade verksamheten år 2000 och har bedrivits efter de

mnkr. Ärendet har nu återremitterats till Ronnebys politiker.

intentioner som fullmäktige i Karlskrona och Ronneby gett

I övrigt utfördes 5 877 brandskyddskontroller i Ronneby

tillkänna i kommunalförbundets räddningstjänstplan.

och Karlskrona under året. Under året har också 36 nya

Kommunalförbundet ägs till 61,5 procent av Karlskrona

planärenden granskats och 133 bygglov och brandskydds

kommun och till 38,5 procent av Ronneby kommun.

dokumentationer har remitterats till räddningstjänsten.
950 elever i årskurs 5 och 833 i årskurs 8 har genomgått

Viktiga händelser

utbildning. Utöver dessa elever har 2 960 personer

Under året som gått har antalet larm till räddningstjänsten

utbildats i brandskydd.

minskat från 1 465 stycken år 2016 till 1 322 stycken år
2017. Bränder utomhus, trafikolyckor, onödiga automatiska

Tabell 16 NÅGRA NYCKELTAL (mnkr)
2017

2016

2015

2014

Omsättning

7

8

6

6

Resultat efter finansnetto

0

0

-1

0

som de senaste två åren. Det myckna regnandet under

Soliditet (%)

2

2

3

4

sommaren fick en direkt påverkan på antalet bränder

Eget kapital

2

2

2

3

i terrängen samt antalet drunkningsolyckor.

Balansomslutning

81

74

72

72

brandlarm och drunkningar har alla minskat, medan bränder
i byggnad står kvar på exakt samma siffra, 110 stycken,

Under året har två personer omkommit i bränder, i båda
fallen rör det sig om äldre personer. I verksamhetsplanen

56
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Social hållbarhet
Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt och dynamiskt samhälle där
grundläggande mänskliga behov uppfylls, som demokrati, yttrandefrihet och rättvis
resursfördelning.

Äldreförvaltningen utbildar medarbetare i ”Första hjälpen för

hållbart tobaksförebyggande arbete riktat till barn och

psykisk hälsa” för att kunna erbjuda professionell hjälp vid

unga i Blekinge län. Inom ramen för projektet sommar

behov. Under 2017 har ett samarbete med Landstinget

jobbade ungdomar med att ta fram ett presentations

Blekinges planeringsavdelning påbörjats för att bättre

material anpassat för elever i årskurs 7 samt sex goda råd

kunna möta äldres framtida behov av vård och omsorg.

till politiken. Under Tobaksfria veckan var feriearbetarna på

Karlskronakommissionens långsiktiga strategi och handlingsplan antogs av kommunstyrelsen den 7 februari. Det

ningar, samt överlämnade de sex goda råden till politiken

långsiktiga målet är att vi ska ge barn och unga de bästa

i samband med kommunfullmäktiges sammanträde

Karlskrona kommun har påbörjat ett aktivt arbete med

förutsättningarna för en bra start i livet. Arbetet är förvalt-

23 november.

FN:s globala mål och Agenda 2030. Genom workshops

ningsöverskridande och en strategisk grupp har bildats och

med de kommunala förvaltningarna och bolagens lednings-

är ingången för alla övergripande, strategiska frågor som rör

grupper har vi kopplat pågående aktiviteter i verksam

barn och unga. Under året har arbetet med fyra prioriterade

Kunskapsnämnden har antagit en ny ANDT-policy för

heterna till de 17 globala målen i Agenda 2030. Tillväga

aktiviteter löpt på, bland annat att ta fram förslag på hur vi

grund- och gymnasieskolorna i kommunen. Policyn börjar

gångssättet har gett oss underlag för att sammanställa en

kan skapa delaktighet och inflytande för barn och unga.

gälla från 1 januari 2018. På de kommunala fritidsgårdarna

lokal nulägesanalys om vad Karlskrona kommun gör för

Personal inom förskolorna har utbildats gällande giftfri

att bidra till målen. Arbetet har bidragit till ökad kunskap

miljö för våra små som vistas i dessa miljöer.

om Agenda 2030 bland medarbetare i Karlskrona kommun.

Karlskrona kommun driver tillsammans med landstinget

Globala målen och Agenda 2030 syftar bland annat till

Kommunfullmäktige har beslutat att införa rökfri arbetstid
från 1 januari 2018.

verkar man för att förebygga användandet av alkohol,
narkotika, dopning och tobak. Arbetet sker i dialog med
ungdomarna. Samtal förs även kring psykisk ohälsa. I linje

och Rädda Barnen ett gemensamt treårigt projekt

med den länsgemensamma ANDT-strategin har kultur-

att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. Vi arbetar

Universellt föräldrastöd till riktad målgrupp – nyanlända

och fritidsnämnden beslutat att införa rökfria zoner vid

strategiskt för att stärka folkhälsan, mångfalden och för

föräldrar i Mellanstaden. En sak som framkommit är behovet

entréerna till kommunala kultur- och idrottsanläggningar.

att öka delaktigheten i samhället. Detta är frågor som är

av en familjecentral i området och intresset finns för att

Först ut att förverkliga det blev Karlskrona simhall.

grundläggande för de mänskliga rättigheterna.

realisera detta.

Folkhälsopris

Inom social hållbarhet arbetar samtliga förvaltningar och

Folkhälsorådet har initierat till ett årligt folkhälsopris och

och Övergripande plan för social mångfald i ordinarie verk-

ANDT-förebyggande arbete
(alkohol, narkotika, dopning, tobak)

samhet. Genom en rad olika insatser i våra verksamheter

ANDT-förebyggande arbete är ett av de prioriterade områ-

förskola och skola som har utbildat pedagoger inom

bidrar alla till att skapa förutsättningar för en god folkhälsa

dena i folkhälsoarbetet. Karlskrona kommun antog den läns-

motorisk och mental träning och därigenom hittat nya

bland invånarna samt bidra till en ökad social mångfald

gemensamma ANDT-strategin i januari 2017. Den stärker

vägar för att stimulera barnens inlärningsförmåga.

bolag med att integrera Övergripande plan för folkhälsa

i Karlskrona, som en del i förverkligandet av arbetet mot

det delades ut för första gången i år. Det gick till Ramdala

dels samarbetet i länet, dels ger den riktlinjer för vårt
lokala förebyggande ANDT-arbete.

Lokala Brottsförebyggande rådet (Lokala Brå)

ett social hållbart samhälle. Många insatser har ett

Karlskrona är en av föregångarna när det gäller digital

invånare-/brukarperspektiv men det finns också en

teknik inom hälsa och omsorg. Flera av förvaltningarna

hel del insatser av intern karaktär.

arbetar aktivt för att öka brukarnas delaktighet och

från undersökningen Dina vanor som elever i grundskolornas

utifrån den årliga handlingsplanen genomförs en rad olika

Under året har berörda verksamheter arbetat med resultat

Lokala Brå arbetar för ökad trygghet och färre brott och

inflytande och där är tekniken ett verktyg. Ett exempel är

årskurs 9 och gymnasieskolorna år 2 deltar i. Resultatet

aktiviteter. För att skapa en tryggare miljö i Hoglands park

Folkhälsa

appen BarnSam som ger en tydlig struktur på samtalen

från den senaste undersökningen, presenterat i januari

har de höga bersåerna tagits bort och kommer att

Social hållbarhet är en central del i arbetet med den nya

och stärker barns möjligheter att vara delaktiga i sin egen

2017, visade att den positiva trenden med minskat bruk av

ersättas av ny, lägre växtlighet. Utifrån resultatet från

översiktsplanen som har inletts. I samhällsplaneringen

vård. Barnet får en reell möjlighet att påverka sin livssituation.

tobak, alkohol och narkotika fortsätter. Det finns dock en

trygghetsmätningen genomfördes en medborgardialog

strävar man efter att skapa gemensamma ytor som inbjuder

Genom införandet av digital teknik, till exempel surfplattor

oro för den grupp av unga som har en hög konsumtion där

under året. En ny applikation användes där medborgarna

till rörelse, vistelse och möten mellan människor. Sociala

och tillgång till wifi, på flertalet av omvårdnadsboendena

det finns en överrepresentation av ungdomar som är

kunde peka ut på kartan var på Trossö man upplevde

konsekvensanalyser tas fram för samtliga detaljplaner.

motverkas digitalt utanförskap. Särskilt boende har haft

psykosocialt utsatta, och att den andelen är ökande. Vi ser

trygghet respektive otrygghet. Samma möjlighet erbjöds

fokus på utemiljön och genomfört förbättringar i samverkan

också en ökning av läkarförskrivna sömn- och lugnande

även via kommunens hemsida. Resultatet används som

med boenderåden.

medel.

underlag för kommande aktiviteter/åtgärder. Trygghets

Sysselsättning och egenförsörjning är grunden till en god
hälsa. En rad insatser görs för målgrupper som står långt från
eller utanför arbetsmarknaden; unga, långtidsarbetslösa,

Genom träffpunkter, matbuss och evenemang skapas

Karlskrona kommun har deltagit i länsprojektet Tobaks-

vandringar har genomförts på Trossö, Marieberg,

nyanlända, funktionsnedsatta samt socioekonomiskt utsatta,

förutsättningar för äldre att delta i sociala sammanhang.

fria barn- och unga i Blekinge – TBU som syftar till att

Gullaberg, Kungsmarken och Kronotorp. Insatser har

målgrupper som är mest utsatta och ofta har en sämre hälsa.

Kompiskortet ger personer med funktionsnedsättning

utveckla arbetssätt och metoder för ett långsiktigt och

också gjorts kring säker skolväg.

Flera förvaltningar erbjuder praktikplatser, sommarjobb
och feriearbeten för ungdomar.

58

fyra olika skolor och pratade tobak och dess skadeverk
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Mångfald

Funktionsstödsförvaltningens verksamheter arbetar

Kommunledningen samordnar ett internt mångfaldsnätverk

strategiskt med att skapa möjligheter för meningsfull

som har träffats regelbundet för erfarenhets- och kun

sysselsättning utifrån de behov som finns. Det finns

skapsutbyte förvaltningarna emellan. På nationaldagen

också en arbetsgrupp som kartlägger behov av, samt

genomfördes en medborgarskapsceremoni för att

identifierar, gruppbostäder som särskilt kan anpassas för

välkomna nya medborgare till vår stad. Kommunen har

äldre och i verksamheten jobbar man aktivt med en plan

varit med i genomförandet av årets pridevecka i samverkan

för ökat inflytande och delaktighet genom en rad insatser.

med den lokala Karlskrona Pride-föreningen. Internt har vi

I samhällsplaneringen utformar sig mångfaldsarbetet

en stående punkt på samtliga arbetsplatsträffar om

tydligast i detaljplanerna där man synliggör möjliggörandet

jämställdhet och mångfald. Det är det yttersta forumet

av en funktionsblandad och integrerande stad – utifrån

också vanligast tillvägagångssättet för våra förvaltningar

mångfaldsperspektiv såväl som barnperspektiv.

att lyfta mångfaldsfrågan, bland annat med hjälp av ett
diskussionsspel.
Ett stort antal medarbetare på olika förvaltningar och
verksamheter har utbildats inom social mångfald,
diskrimineringsgrunderna, normer och normkritik samt

På skolorna bedrivs ett aktivt värdegrunds- och
likabehandlingsarbete utifrån läroplanerna. Som exempel
kan nämnas gymnasieskolorna som inledde ett arbete
kring detta som kallas ”Nu får det vara nog!”.
I december 2017 arrangerades kommunens årliga

HBTQ. Som exempel kan nämnas äldreförvaltningen där

mångfaldsdag. Det är en halvdag för kommunens alla

827 medarbetare utbildats. Ledningsgrupp och politiker

medarbetare. Externa parter bjöds in och som nytt för

har också tagit del av utbildningstillfällen. Under året har

i år öppnade vi, med kort varsel, upp för allmänheten att

kommunledningen arbetat med framtagningen av en

delta. Dagen syftade till att ge ökad kunskap om social

webbaserad social mångfaldsutbildning. Samtliga med

mångfald och hur det praktiska arbetet kan se ut. Temat för

arbetare och förtroendevalda i Karlskrona kommun kommer

i år var mänskliga rättigheter. Årets mångfaldsambassadör

att få ta del av utbildningen med start våren 2018.

utsågs. På dagen deltog cirka 70 personer.

Inom arbetsmarknadsförvaltningen är jämställdhet och
mångfald grundläggande och genomsyrande utgångs
punkter i alla deras verksamheter. De har målgrupps
anpassad verksamhet som genomför till exempel
samhällsintroduktionsprogram tillsammans med olika
samhällsaktörer.
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Ekologisk hållbarhet och miljöarbete
Arbetet med den ekologiska hållbarheten är en tvärsektoriell del i arbetet inom Karlskrona
kommun. På olika sätt och i olika omfattning påverkar vi miljön såväl inom det interna arbetet
liksom i stort vad gäller kommunen som geografisk enhet. Frågorna runt och arbetet med
detta har under åren fått ökad betydelse och blivit en alltmer integrerad del i den dagliga
verksamheten.
Några viktiga händelser inom området 2017

detta att fungera helt ut. Arbetet fortsätter dock. Även

Inom området rörande fordon och transporter händer

frågorna rörande matsvinn i de olika verksamheterna

nu många positiva saker. Bland dessa kan nämnas att

uppmärksammas ständigt.

elcyklar alltmer börjar användas i olika verksamheter som

skett med frågor rörande hållbar upphandling. Det färdiga

positivt då antalet bilresor kan minimeras. En ytterligare

resultatet kommer under år 2018 att presenteras.

ökning av användning av elcykel förutses då en gemen

Övergången till digital/elektronisk hantering av dokument

sam upphandling av sådana blir färdigställd.

med mera fortgår. Detta sker bland annat genom olika

Vidare har chaufförsverksamheten inom kommunen

e-tjänster kopplade till skilda verksamheter. Även

ökat och för att från början ha initierats och startat inom

hanteringar av olika redovisningar och motsvarande från

verksamheten för funktionsstöd har allt fler delar av den

olika samarbetspartners ökar. Videokonferenser sker

kommunala verksamheten sett fördelar med denna

i syfte att minska antalet resor och restid. Mer digital

service. Behovet av antalet bilar minskar och samåkning

undervisning sker inom olika sektorer.

och effektivare nyttjande av bilarna är några av de

Nytt program för beräkning av olika livsmedels klimat-

positiva resultaten. Resor med kollektivtrafik uppmuntras

påverkan har inhandlats och används inom kostenheten.

och utnyttjas.

Andelen ekologiska livsmedel är hög och har över åren

Laddinfrastrukturen för elfordon har förstärkts med

ökat markant. Inom arbetsmarknadsförvaltningens

ytterligare laddstolpar, bland annat vid den centrala

verksamhet vid Bubbetorps Gård sker odling av olika

bilpoolens placering vid Handelshamnen. Elbilar har

köksväxter för användning i den egna verksamheten.

introducerats i verksamheten såväl i bilpool som inom

Där bedrivs också ett kommunövergripande arbete med

delar av äldreförvaltningen. Upphandling av en halvöppen

återbruk av exempelvis möbler och andra inventarier för

bilpool med elbilar är slutförd och uppstart sker under

att på nytt kunna använda dessa i de olika kommunala

början på 2018. Denna bilpool kan även användas av

verksamheterna.

såväl andra företag/organisationer som privatpersoner

Vid olika arrangemang har arbetet med hållbarhets

Kommunens energi- och klimatrådgivning gentemot

som ansluter sig till detta poolsystem. Arbetet med att

frågorna alltmer kommit att beaktas. Kommunens

allmänheten fortsätter i samverkan med Olofströms och

möjliggöra ett tankställe för fordonsgas/biogas har

miljöstrategiska kompetens har även tagits i anspråk av

Sölvesborgs kommuner. Förutom direkt rådgivning har

fortsatt under året.

olika verksamheter när nya verksamheter skall etableras.

också träffar och information till allmänheten skett genom

Frågor rörande avfall och att minska mängden av dessa

Arbetet med giftfri förskola har pågått under året och

olika temamöten om bland annat elproduktion med

är alltid aktuella. Arbetet med att förbättra källsorteringen

fortsätter. Det har rönt stor uppskattning bland såväl

solceller.

i kommunhuset har fortsatt under året. Källsortering sker

personal som föräldrar. Detta arbete kan även länkas

också inom olika verksamheter på olika platser i kommunen

samman med arbetet med hållbar upphandling.

där så är möjligt. Det är viktigt att exempelvis ändamåls

Informationsinsatser har skett bland kommunens

Samverkan med olika intressenter har också skett för
att skapa bättre vattenmiljöer genom ett pilotprojekt med
slåtter av vass i Kristianopel. Kommunen deltar i arbetet

enliga miljöhus eller motsvarande utrymmen finns

personal avseende byggande i trä och nya planer för olika

inom biosfärområdet Blekinge Arkipelag. Samverkan sker

exempelvis vid våra skolor och äldreboenden. Vid olika

markområden innehåller alltmer funktionsblandningar för

med kommuner runt Hanöbukten i syfte att starta ett

större evenemang inom kommunen tillämpas källsortering,

att minska behov av exempelvis resor.

gemensamt arbete med frågor rörande den marina miljön

men det kan ofta vid stora folkmängder vara svårt att få
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Under året har ett omfattande tvärsektoriellt arbete

exempelvis äldreomsorg och funktionsstöd. Detta är
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i området.
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Medarbetare
Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 17

En attraktiv arbetsgivare med fokus
på ett hållbart arbetsliv
Karlskrona kommuns samlade verksamhet är Blekinge

Kompetensförsörjning

läns största service- och arbetsgivare med drygt 6 000

Svårigheten att rekrytera legitimerade lärare är fortsatt

månadsavlönade medarbetare inom förvaltningar och

hög. Bristen på behörig och kvalificerad personal ökar

bolag. Personalen är kommunens viktigaste resurs och

andelen obehöriga lärare som anställs. Obehöriga lärare

bidrar till kommunens förmåga att erbjuda ett brett utbud

har enligt skollagen begränsade befogenheter varför det

av service. Som kommunens största arbetsgivare har

för varje anställd obehörig personal leder till ökad belast-

Karlskrona kommun en vision att arbeta för ett hållbart

ning på behörig personal. Under året har en kompetens

arbetsliv för kommunens medarbetare.

försörjningsplan tagits fram inom skolområdet med

Medborgarfokus, Öppenhet, Tillit och Engagemang

aktiviteter som syftar till att utveckla läraryrket och dess

sammanfattar kommunens värdegrund och binder samman

arbetssätt men även öppna för nya kompetenser. En

kommunens alla verksamheter i ett gemensamt förhåll

sådan grupp är så kallade skolresurser som är tänkta att

ningssätt som manifesteras i mötet mellan medarbetare

avlasta pedagogisk personal och skolledare med arbets-

och medborgare.

uppgifter som inte kräver en pedagogisk utbildning. Ett
beslut om att bara ha fritidspedagoger anställda på fritids-

En attraktiv arbetsgivare

hem har rivits upp under året vilket möjliggör att anställa

Konkurrensen om arbetskraft ökar i takt med kommande

andra kompetenser, förutom fritidspedagoger, tills vidare

generationsväxling, medborgarnas och omvärldens

med stadigvarande placering på fritidshemmen.

förändrade förväntningar, den tekniska utvecklingen och

En aktiv dialog pågår kring ”framtidens arbetslag” och

konkurrensutsättning. Arbetet med att vara en attraktiv

Elevhälsan har förstärkts i syfte att avlasta skolans

arbetsgivare för att klara kompetensförsörjningen har

pedagoger i sitt dagliga arbete. Genom inrättande av

därför hög prioritet de kommande åren. Ett viktigt strate-

förvaltningsspecifika rutiner avseende anställningspröv

giskt vägval för att klara den framtida kompetensförsörj

ning har det i vissa fall lett till att en tidigare negativ

ningen är att, så långt som möjligt, behålla de medarbetare

ekonomisk utveckling avstannat samt rutiner som innebär

som redan i dag arbetar i Karlskrona kommun. Hälsa,

att inga tjänster inrättas utanför budgetram.

utveckling och försörjning är viktiga beståndsdelar i detta

Att ha kvalitetssäkrade rekryteringar är ett av funda

arbete. Hållbart arbetsliv innebär att våra arbetsplatser

menten i arbetet med kompetensförsörjning. Kommunens

ska utvecklas så att alla mår bra på arbetet och ohälsa

samtliga verksamheter arbetar efter en fastställd rekryte

motverkas. Med en bra arbetsmiljö och egna kloka val

ringsprocess som arbetats fram i samverkan med chefer,

i livet ökar förutsättningarna för ett hållbart liv.

HR-specialister och fackliga företrädare. Vid rekrytering

Efter beslut i kommunfullmäktige har arbetet för att

används kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att

införa heltid inletts under året, resurser avsatts för att

en framtagen kravprofil grundad på den kompetens som

genomföra uppdraget och samtliga förvaltningar har tagit

krävs för aktuell tjänst ligger till grund för annonstext och

fram införandeplaner för att nå målet att heltid ska vara

urvalsprocess. Målet är att rätt kompetens rekryteras till

infört till 1 januari 2020. Införande av heltid bidrar dels till

rätt plats i rätt tid och syftar i sin metod till att vara icke-

kompetensförsörjningen, men är även ett omfattande

diskriminerande – alla ska ha samma möjlighet att få jobb

jämställdhetsarbete. Heltidsprojektet drivs i tätt samarbete

i Karlskrona kommun.

med de fackliga organisationerna.

Rekryteringen av sommarvikarier och att den är

Ett annat viktigt beslut, som bidrar till det långsiktiga

framgångsrik är nödvändig för att kommunen ska fungera

arbetet att stärka medarbetarnas hälsa, togs av kommun

med god kvalitet även under semesterperioden. Här ges

fullmäktige under sommaren med innebörden att införa

ett utmärkt tillfälle för skolungdomar och nyanlända från

rökfri arbetstid i kommunens samtliga verksamheter.

andra länder att prova på arbetsmarknaden. Under år
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2016 genomfördes för första gången en kommungemensam

Kommunen bedriver sedan knapp tio år tillbaka egen

arbete, en utvecklad samverkan och ett hälsofrämjande

varierar mellan förvaltningar och arbetsplatser. De frisk-

rekrytering av semestervikarier under mottot 1 000 sommar-

utbildningsverksamhet, Karlskrona KompetensCenter

arbetssätt är metoder som lägger grunden för hälsa och

vårdsaktiviteter som funnits att tillgå för alla medarbetare

jobb med annonsering i målgruppsanpassade kanaler

(KKC), som är en professionell leverantör av kurser- och

arbetsmiljö.

i Karlskrona kommun under året har varit simning en gång

som Facebook och Instagram. Ansökningsformulär inom

utbildningar till kommunens verksamheter. KKC har fram-

vård- och omsorg anpassades så att ansökningar kunde

gångsrikt kunnat etablera sig med förmågan att snabbt

insatser görs för att stärka hälsan inom området. Kompe-

att gympa kostnadsfritt flera gånger i veckan. För de

genomföras via smartphones och läsplattor. Det gemen

anpassa sig till de behov som kommunens verksamheter

tensutveckling har skett av verksamhetens ledare dels för

medarbetare som inte har möjlighet att tillämpa friskvårds-

samma arbetssättet konstaterades vara framgångsrikt och

har i fråga om kompetensutveckling och dessutom göra

att stärka ledaren i rollen som föredöme och agera utifrån

timmen kan ett ekonomiskt bidrag utgå för friskvårds

kostnadseffektivt varför konceptet har fortsatt att utvecklas

detta till hög kvalitet.

en synliggjord värdegrund, men även konkret i kommunens

aktivitet på fritiden.

under 2017. Kommunens bemanningsenhet utgör en
viktig part för att samordna dessa volymrekryteringar.

Ett stort arbete för att möta framtidens utmaningar
inleddes under hösten. Färre ska försörja fler vilket får till

personalpolitiska program, löneprocess och arbetsrätt.
Ett treårigt hälsoprojekt har inletts under året som syftar

i veckan i någon av kommunens simhallar samt möjlighet

Ett projekt för ökad hälsa inom kommunen pågår sedan
2016 och syftar till att under tio veckor erbjuda medarbetare

omedelbar konsekvens att kommunen kommer att få allt

till att sänka sjukfrånvaron och förbättra den självskattade

möjlighet att utmana sig själv och inspireras att göra

Kompetensutveckling

svårare att rekrytera och att de skattemedel som krävs

hälsan. Införandet av heltid innebär även förändrade arbets-

personliga förbättringar avseende sin hälsa och fysiska

En attraktiv arbetsgivare erbjuder medarbetare kompetens

för att bedriva verksamhet kommer att minska. Samtliga

sätt, införande av verktyg och fokus på hållbara scheman.

trim. En uppföljning genomförd under året visar på för-

utveckling och arbetar systematiskt med kompetensför

chefer i kommunens förvaltningar och bolag har antagit

sörjning. För att möta denna framtidsfråga på ett effektivt

utmaningen att tillsammans utveckla en organisation och

Rehab och friskvård

år 2018 och bidrar till kommande plan för friskare

och systematiskt sätt sker implementeringen av ett stöd-

ett ledarskap som med mod och förmåga kan möta dessa

Karlskrona kommun har under flera år arbetat med en så

medarbetare.

system för strategiskt kompetensförsörjning till kommunens

utmaningar.

kallad förvaltningsring i syfte att kunna omplacera med-

förvaltningar. Kunskapsförvaltningen har kommit längst
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Inom vård och omsorg är sjukfrånvaron hög och flera

bättringar avseende självskattad hälsa. Projektet avslutas

arbetare med bristande arbetsförmåga på grund av sjuk-

Lön

i detta arbete där behovet är stort utifrån krav på lärar

Hälsa och arbetsmiljö

dom till nya arbetsuppgifter. Under 2016 upphandlades

Löneöversynen för år 2017 genomfördes enligt tidplan

legitimationer och behov att behålla de duktiga med

Karlskrona kommun ska erbjuda en trygg och hälsosam

omställningsaktörer för att säkra en framgångsrik ompla-

med ny lön utbetalad i april för alla medarbetare. Löne

arbetare som i dag arbetar i förvaltningen. Systemet

arbetsmiljö. Uppdraget är att skapa så goda förutsätt

cering till jobb eller utbildning utanför Karlskrona kommun.

översyn har genomförts med samtliga fackliga organi

bidrar till ett systematiskt arbetssätt även avseende

ningar som möjligt för att kommunens medarbetare ska

medarbetarsamtal och individuell utvecklingsplanering.

kunna må bra på jobbet. Ett systematiskt arbetsmiljö
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I kommunens friskvårdspolicy ingår en friskvårdstimme
i veckan. Hur och om man använder friskvårdstimmen

sationer. Då de flesta avtal är nivålösa och inga avtal
innehåller individgarantier skapas goda möjligheter att
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Tabell 23 ANTAL ÅRSARBETARE 2017

lokalt använda löneöversynen för att stimulera till för-

ningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt

bättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet

arbetsmarknadsförvaltningen, har nått heltidsmålet. Den

och kvalitet. En strävan har varit att skapa ett positivt

genomsnittliga sysselsättningsgraden ökar som en följd

Område
Tillsvidareanställda, månadsavlönade

av detta. Inom bolagen anställs medarbetare som regel på

Visstidsanställda, månadsavlönade

modellen med lönesättande samtal mellan chef och med-

heltid. Uttaget av fyllnads- och övertid minskar vilket också

Visstidsanställda, timavlönade

är en förväntan som en konsekvens av införandet av heltid.

Totalt

arbetare har genomförts för alla medarbetare och samtliga
chefer har genomgått lönesamtalsutbildning. Den statliga

Kommunens medarbetare

lärarlönesatsningen har också genomförts under året.
En omfattande genomlysning av lönehanteringen
i kommunen genomfördes under året och en åtgärdsplan

Bolag

2016

2017

2016

4 922 4 766

250

258

565
302

552

5

6

362

8

30

5 788 5 680

263

294

Kön

8

Kvinnor

25,85 25,41

12

11

Män

14,36 13,53

7

6

1–14 dagar

5,97

5,90

TIMAVLÖNADE, FÖRVALTNING (%)

14–90 dagar

4,56

4,13

90–

12,31 12,43

0–29

18,63 14,82

30–39

22,73 21,15

8,0

40–49

22,11 21,37

26,7

6,9

50–59

23,97 25,79

12,0

11,2

60–67

31,53 31,62

<=29

13,4

59,5

30–39

20,7

14,3

40–49

27,2

50–59
>=60

Åldersintervall

2016

framför allt skola samt vård- och omsorg.

Beslutet om att erbjuda heltid till kommunens deltidsan

Tabell 27 OBLIGATORISK SJUKREDOVISNING 2017

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Karlskrona kommun är en kvinnodominerad arbets

Förvaltning

ställda började effektueras under 2017 för att vara helt

plats, drygt 80 procent är kvinnor, men en svag ökning av

Vartannat år genomförs en klimatundersökning inom

infört 31 december 2019. Tre förvaltningar; socialförvalt

antalet män har kunnat följas under några år.

kommunens förvaltningar avseende hållbart medarbetar
engagemang. Resultatet för 2017 års mätning visar på ett

Tabell 19 ANDEL HELTID (%)
Tillsvidareanställda
Förvaltning

Visstidsanställda*

Andel heltid

Förändring föreg år

Andel heltid

Förändring föreg år

Arbetsmarknadsförvaltningen

96

0

94

24

Drift- och serviceförvaltningen

80

1

84

19

Funktionsstödsförvaltningen

58

5

40

4

Kommunledningsförvaltningen

94

1

80

5

Kultur- och fritidsförvaltningen

85

3

80

30

Kunskapsförvaltningen

88

1

69

2

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

98

-2

86

-14

Socialförvaltning

98

2

67

-23

Äldreförvaltningen

49

4

23

-5

Totalt

73

3

62

2

* Exklusive anstform 1,a och c (ej pan). ** Studentmedarbetare (är alltid deltid via avtal).

Förvaltning

Totalt*

7,12

49,98

49,40

Kvinnor

8,03

7,90

Män

4,75

4,47

29 år eller yngre

6,84

6,14

Varav långtids
sjukfrånvaro**

förbättrat resultat framför allt avseende ledarskap.
Kön

Tabell 25 HÅLLBART MEDARBETARENGAGEMANG (HME)
Åldersintervall

2016

7,26

2017

2016

Totalindex

78

77

30–49 år

7,10

6,74

Motivationsindex

78

78

50 år eller äldre

7,59

7,87

Ledarskapsindex

78

77

Styrningsindex

77

77

* Sjukfrånvarons andel av ordinarie arbetstid för samtliga medarbetare.
Ingår även tidsbegränsad de medarbetare som uppbär sjukersättning
samt rehabiliterings- och arbetsskadeersättning.
** Avser sammanhängande frånvaro 60 dagar eller mer.

Hälsoläget
Sjukfrånvaron fortsätter att öka och flera åtgärder har
startats och kommer att startas under 2018. Under 2017
i syfte att skapa en effektivare rehabiliteringsprocess,
underlätta för sjukskrivna att återgå i arbete samt att

Bolag
Kvinnor

2017
Sjukfrånvaro (%)

har ett samarbete påbörjats med Försäkringskassan

Tabell 20 GENOMSNIT TLIG SYSSELSÄT TNINGSGRAD 2017
Totalt

9

Tabell 24 ÅLDERSFÖRDELNING MÅNADS- RESPEKTIVE

behovet av kommunens service ökar. Antalet anställda

bemanning inom flera av kommunens verksamheter,

2017

0,48

Kommunen får allt fler invånare och det innebär också att

av flyktingvågen 2015 som påverkar organisering och

2016

23,37 22,93

Totalt

0,53

Timavlönade

brister som uppdagades.

2017

Bolag
dag/årsarb.

0–1 dagar

Månadsavlönade

i Karlskrona kommun ökar, vilket framför allt kan förklaras

Förvaltning
dag/anställd

Frånvarointervall

Ålder

har upprättats för år 2018 för att komma till rätta med de

Personalåret

Förvaltning
2017

samband mellan lön, motivation och resultat. Dialog

Tabell 26 ANTAL SJUKDAGAR 2017

Män

Totalt

Kvinnor

sänka sjuktalet. Arbetet för att komma till rätta med de

Män

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

94,36

93,84

93,81

93,19

96,34

96,27

99

99

98

98

100

99

höga ohälsotalen är svårt och kräver ett långsiktigt
angreppssätt.

Tabell 21 FYLLNADS- OCH ÖVERTID (timmar/anställd)
Förvaltning

Bolag

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

13,76

16,07

12,48

15,6

18,67

17,88

28

22

18

11

32

29

Tabell 22 ANTAL MÅNADSAVLÖNADE ANSTÄLLDA
Förvaltning

Bolag

Totalt
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt

68
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Andel kvinnor

Totalt

Andel kvinnor

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

5 178

5 036

80,16

80,59

245

252

30,15

40,01

636

631

64,62

67,35

5

6

19

16,6

5 814

5 667

250

258
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Sammanställd redovisning 2017

Ekonomisk översikt
Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 17

Den sammanställda redovisningen inkluderar all verksamhet

Årets resultat för kommunen visar ett överskott på 93 mnkr.

som bedrivs i förvaltningsform och i annan juridisk form.

Resultatet är bättre än budget. I budgeten hade vi räknat

Syftet är att ge en sammanfattande bild av kommunens

med 73 mnkr i överskott. Det finns ett flertal ekonomiska

ekonomiska ställning och åtaganden.

avvikelser gentemot budgeten, både positiva och

Den sammanställda redovisningen avser kommunen,

negativa.

moderbolagskoncernen, Kommunalförbundet Räddnings
tjänsten Östra Blekinge, KBP AB, Karlskrona Fryshus AB

Nämndernas avvikelser

samt Cura Individutveckling.

Verksamheterna klarade sig inte inom tilldelad ram utan har
sammantaget en negativ ekonomisk avvikelse på 32 mnkr.

Ekonomiskt resultat

De största negativa avvikelserna har kunskapsnämnden,

Kommunkoncernen, det vill säga de av kommunen ägda

funktionsstödsnämnden och socialnämnden.

företagen tillsammans med kommunen, redovisar ett

Läs mer om de olika nämndernas ekonomiska resultat

positivt resultat om 123 mnkr (153 mnkr) efter skatt.

på sidan 83.

De konsoliderade företagen påverkar såväl kommunens
nettokostnader som koncernens resultat. Kommunen står

Avsättning

för den dominerande delen av verksamheten i koncernen.

Avsättning för sanering av Pottholmen har gjorts med

Av totala nettokostnader svarade kommunen för cirka

15 mnkr. Beloppet ligger i paritet med en nyligen fram

83 procent och koncernen AB Karlskrona Moderbolag för

tagen kalkyl som visar att denna summa kommer att

cirka 15 procent. Övriga företag svarade således för cirka

behövas för att marken ska kunna bebyggas enligt plan.

2 procent av nettokostnaden.
Balansräkningens omslutning är 7 405 mnkr varav cirka

Andra poster som kan nämnas

62 procent avser bolagen. Kommunkoncernens eget kapital

Det finns några poster som påverkat på ett positivt sätt:

1 389 mnkr, i förhållande till balansomslutningen uppgår

>> Finansnettot har en positiv avvikelse till stora delar tack

till nästan 19 procent (18 procent).

vare det låga ränteläget och högre utdelning från

Koncernens nettolåneskuld uppgick vid årsskiftet till

Kommuninvest.

4 543 mnkr (4 452 mnkr). Av denna svarade Karlskrona

>> Byggbonusen, ett särskilt statsbidrag från Boverket

kommun för 19 procent och moderbolagskoncernen för

på nästan 11 mnkr.

81 procent.
Både kommunen och koncernen Karlskrona kommun
har ett positivt resultat för 2017. I den ekonomiska
översikten beskriver vi årets resultat i kommunen och
koncernen.
Tabell 28 POSITIV T RESULTAT FÖR KOMMUNEN (mnkr)
Nettokostnader
Skatt och statsbidrag
Finansnetto
Resultat

Budget

Bokslut

Avvikelse

-3 695

-3 722

-27

3 768

3 766

-2

1

49

48

73

93

20
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Avstämning balanskrav

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen stadgar att kommunen för ett räken

För år 2017 finns justeringar att göra för ovan nämnda

God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav som

Kommunal resultatutjämningsreserv

skapsår måste redovisa högre intäkter än kostnader. Ett

omständigheter, nämligen realisationsvinster och

återfinns i kommunallagen. Kommunen ska upprätta

I enlighet med kommunallagen får en kommun reservera

krav på en ekonomi i balans föreligger därmed. Endast

kommunens resultat uppgår efter balanskravsjusteringar

riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vidare ska

medel för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel

balans mellan intäkter och kostnader är dock inte till-

till 74 mnkr.

kommunen också ta fram finansiella och verksamhets

givet att det finns reglerat i kommunens riktlinjer för god

mässiga mål för god ekonomisk hushållning.

ekonomisk hushållning. Detta för att möjliggöra att kunna

räckligt för att nå en god ekonomi sett över en längre

Årets balanskravsresultat 74 mnkr kan därmed läggas

period. För att säkra det egna kapitalet och bygga upp

till de ansamlade resultaten och användas i en framtida

medel för reinvesteringar krävs att kommunen redovisar

avräkning. Det ansamlade resultatet uppgår efter 2017 års

Avstämning finansiella mål

positiva resultat.

resultat till 413 mnkr.

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är

Kommunens redovisade resultat enligt resultaträkningen
är positivt till en nivå om 93 mnkr.
Särskilda omständigheter kan dock motivera att det mått
som ligger till grund för statens bedömning av kommunernas
ekonomi inte är liktydigt med resultaträkningens slutrad.
Enligt rekommendationer och praxis bör inte realisations
vinster medräknas då avstämning mot balanskravet görs.

nyttja intäkter i goda tider och använda dessa vid sämre

Tabell 29 ÅRETS RESULTAT (MNKR)
Årets resultat
Årets resultat/skatteintäkter och
statsbidrag (%)
Balanskravsutredning
Årets resultat
Justeringar av balanskravsresultatet

På samma sätt ska placeringar med långsiktigt syfte som

Årets balanskravsresultat

drabbas av kortsiktig förändring i marknadsvärdet avräk-

Ackumulerat balanskravsresultat

2017

2016

2015

92,9

111,5

64,4

2,5

3,1

1,9

2017

2016

2015

92,9

111,5

64,4

-19,0

0,0

-10,5

73,9

111,5

53,9

412,7

338,9

227,4

Eftersom Karlskrona kommun har ett negativt eget

att det råder balans mellan löpande intäkter och kostnader.

kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsför

Kommunfullmäktige har för år 2017 fastställt ett finansiellt

pliktelser, får kommunen endast sätta av den del av

mål för Karlskrona kommun med syfte att ha en god

resultatet som överstiger 2 procent av summan av

ekonomisk hushållning.

skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunfullmäktiges beslutade målsättning för

I samband med beslut om riktlinjer för god ekonomisk

kommunens resultat 2017 är:

hushållning beslutade kommunfullmäktige år 2017 att

>> Kommunen ska inom planperioden 2017–2019 uppnå

fastställa riktlinjer för en kommunal resultatutjämnings

långsiktig och stabil ekonomi med ett överskottsmål

reserv. I Karlskrona kommun ska reserveringen göras

på 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag

i enlighet med kommunallagen. Kommunfullmäktige

nas från balanskravet under förutsättning att förlusten
eller vinsten inte är realiserad.

tider.

beslutar om reservering till och disposition ur denna
Målet har också två uppdrag kopplade till sig:
>> Investeringar ska inom planperioden finansieras med
egna medel i så stor utsträckning som möjligt.
>> Kommunen ska ta fram en långsiktig strategi för
lokalförsörjning

reserv.
Årets resultat uppgår till 2,5 procent. Justerat för
realisationsvinsterna uppgår balanskravsresultatet till
2 procent och därmed har kommunen 2017 ingen överstigande del att avsätta till resultatutjämningsreserven.

Kommunens resultat för år 2017 är positivt och uppgår till
2,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunen
uppnår det finansiella målet för det enskilda året 2017.
Vad gäller uppdrag 1, att investeringarna i så stor
utsträckning som möjligt ska finansieras med egna medel,
kan konstateras att investeringarna gjorda per 2017-12-31
till fullo har finansierats med egna medel. Vad gäller uppdrag 2, att kommunen ska ta fram en långsiktig strategi
för lokalförsörjning, är arbetet påbörjat och en ny tjänst
som lokalstrateg är inrättad
För kommande år förutsätter budgetplaneringen att
kommunen under 5-årsperioden ska ha ett genomsnittligt
positivt resultat som uppgår till minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag (resultatmål).
Med stöd av ovan avgivna avstämning kan kommunen
anses ha en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt
perspektiv.
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Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag kommunen redovisat
per invånare

Kommunens nettolåneskuld som är kommunens egen

Kommunen redovisar för år 2017 ett positivt resultat mot-

sammanlagda skulden per invånare är 62 641 kronor.

svarande 1 393 kronor per invånare, och det balanskravs

skuldsättning motsvarar 9 960 kronor per invånare. Den
Kommunen följer ”blandmodellen” för redovisning av

För att på ett lite mer överskådligt sätt tydliggöra det

ekonomiska värdena som gäller för kommunen visas i en

justerade resultatet per invånare motsvarar 1 108 kronor

kommunens pensionsskuld i enlighet med rekommenda

underlag som finns i årsredovisningen, och möjliggöra att

särskild sammanställning som redovisas per invånare

per invånare.

tion. Det innebär att den skuld som är intjänad före 1998,

kunna göra jämförelser över åren, presenteras delar av

i kommunen vid respektive årsskifte.

Det bokförda värdet på de tillgångar som kommunen

underlaget i ett femårssammandrag. Delar av de olika
Tabell 30 FEM ÅR I SAMMANDRAG
Befolkning
Kommunalskatt (kr per hundralapp)

2017

2016

2015

2014

2013

66 666

66 262

65 380

64 348

63 912

22,10

22,10

22,10

21,51

21,51

5 814

5 716

5 438

5 303

5 252

Kommunen (belopp i mnkr)
Personal (antal årsarbetare 31 dec)
Balanskravsresultat
Årets resultat

74
93

112
112

54
64

-9
-9

21
21

Personalkostnader

2 792

2 631

2 450

2 343

2 276

Verksamhetens nettokostnad

3 722

3 540

3 333

3 227

3 041

Skatter och statsbidrag
Verksamhetens nettokostnader i % av skatter och statsbidrag
Nettoinvesteringar
Självfinansiering av investeringar i %
Tillgångar
Eget kapital
Skulder och avsättningar
varav lån hos kreditinstitut
varav nettolåneskuld
Soliditet i %
Skuldsättningsgrad i %
Ansvarsförbindelse

3 766
95,2

3 628
93,9

3 377
94,8

3 171
97,8

3 053
95,6

201

146

286

186

197

111,5

168,3

67,7

63,0

73,3

6 870
1 402

6 755
1 309

6 533
1 198

6 427
1 133

6 421
1 143

5 468

5 446

5 335

5 294

5 278

4 176

4 201

4 236

4 228

4 347

664

760

703

777

720

20,4

19,4

18,3

17,6

17,8

80

81

82

82

82

1 455

1 495

1 533

1 576

1 632

inte finns i balansräkningen utan redovisas som en

har motsvarar 103 051 kronor per invånare. I detta värde

ansvarsförbindelse och uppgår till 21 825 kronor per

finns summan av de lån som kommunens olika bolag har

invånare vid årsskiftet.

i lån hos kommunen, men som hos kommunen är en
tillgång. Detta värde uppgår till 53 617 kronor.
Tabell 31 UT TRYCKT PER INVÅNARE RESPEKTIVE ÅR (belopp i kr, kommunen)
2017

2016

2015

2014

2013

Balanskravsresultat

1 108

1 683

824

-146

336

Årets resultat

1 393

1 683

985

-146

336

Personalkostnader

41 880

39 706

37 473

36 405

35 611

Verksamhetens nettokostnad

55 834

53 423

50 973

50 155

47 581

Skatter och statsbidrag

56 489

54 748

51 658

49 284

47 770

3 015

2 203

4 374

2 884

3 079

103 051

101 944

99 924

99 876

100 458

Eget kapital

21 031

19 758

18 319

17 612

17 879

Skulder och avsättningar

82 020

82 186

81 605

82 264

82 579

62 641

63 400

64 790

65 707

68 020

9 960

11 470

10 753

12 075

11 265

Nettoinvesteringar
Tillgångar

varav lån hos kreditinstitut
varav nettolåneskuld
Ansvarsförbindelse

21 825

22 560

23 453

24 487

25 537

Nettokoncernskuld

109 231

111 225

112 099

112 878

112 107

2017

2016

2015

2014

2013

138

164

96

-28

37

Verksamhetens nettokostnad

3 588

3 395

3 195

3 098

2 907

Tillgångar

7 405

7 239

6 998

6 809

6 798

Eget kapital

1 389

1 269

1 124

1 060

1 093

Skulder och avsättningar

6 016

5 970

5 874

5 749

5 705

18,8

17,5

16,1

15,6

16,1

81

82

84

84

84

Tabell 32 SAML ADE VERKSAMHETEN (mnkr)
Resultat efter finansnetto

Soliditet i %
Skuldsättningsgrad i %

Kommunens samlade verksamhet redovisar för år 2017
ett positivt resultat motsvarande 138 mnkr efter finansiella
poster men före skatt.
Den samlade verksamheten redovisar den verksamhet
som bedrivs i kommunens regi oavsett val av organisa
tionsform. Detta för att beskriva förhållande som är av
betydelse för styrning, men som även ligger till grund för
möjligheter att finna finansiering hos externa långivare.
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Ekonomisk analys Karlskrona kommun

och statsbidrag. Av tabellen ovan framgår att verksam

Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag på

hetens nettokostnader, exklusive avskrivningar, utgör

3,8 procent kan ställas i relation till förändringen av verk-

95,2 procent av skatteintäkter och statsbidrag vid års-

samhetens nettokostnad som har ökat med 5,1 procent.

bokslutet 2017 att jämföra med 93,9 procent föregående år.

För att beskriva och analysera finansiellt resultat,

Jämförelsestörande poster

Därmed ökar kommunens nettokostnader mer än skatte-

utveckling och ställning för Karlskrona kommun används

I syfte att göra kommunens resultat jämförbara mellan

underlaget.

en för kommunsektorn etablerad finansiell analysmodell,

åren behöver hänsyn tas till intäkts- eller kostnadsposter

benämnd RK-modellen (Risk och Kontroll).

som ”stör” sådana jämförelser. I kommunens resultat för

ekonomisk hushållning, är att nettokostnaderna inte ökar

med finansiella kostnader, är nästan 26 mnkr högre än

Modellen beskriver kommunens ekonomi ur fyra

Avskrivningarna är relativt sett likartade över tiden och
utgör 3,7 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

En förutsättning för en hållbar ekonomi enligt god

Kommunens finansnetto, finansiella intäkter reducerat

år 2017 ingår så kallade jämförelsestörande poster med

snabbare än de intäkter kommunen får genom skatte-

föregående år och uppgår sammanlagt till 49 mnkr. Vid

övergripande perspektiv:

19 mnkr. I de jämförelsestörande posterna ingår år 2017

och statsbidragsintäkter. För att klara förutsättningarna

bokslutet består de finansiella intäkterna förutom av ränte-

>> Det ekonomiska resultatet

endast poster som kommunen normalt anser vara jäm-

för en hållbar ekonomi är det viktigt att kommunen

intäkter från de kommunala bolagen även av inlånings-

>> Kapacitetsutvecklingen

förelsestörande beroende på dess variation mellan åren

arbetar med en sänkning av nettokostnadsutvecklingen.

och borgensavgifter och utdelning från Kommuninvest.

>> Riskförhållande

nämligen realisationsvinster uppkomna vid av fastighets

>> Kontrollen över den finansiella utvecklingen

försäljningar. Om hänsyn tas till denna post av jämförelse
störande karaktär på 19 mnkr uppgår kommunens resultat

Syftet är att ge olika bedömare ett fördjupat underlag
finansiellt perspektiv har en god ekonomisk hushållning.

Tabell 32 FÖRÄNDRINGAR AV VERKSAMHETENS INTÄKTER,
KOSTNADER, NET TOKOSTNADER, SK AT TEINTÄKTER OCH
FINANSNET TO (%)

till 93 mnkr, vilket är 19 mnkr lägre än föregående år.

som ger möjlighet att avgöra huruvida kommunen ur ett
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Kommunens verksamhet finansieras till största del av

De finansiella kostnaderna består framför allt av ränte
kostnader för krediter och räntor på finansiell leasing.
Tillsammans tog verksamhetens nettokostnader inklusive
avskrivningar 98,9 procent i anspråk av kommunens

2017

2016

2015

Verksamhetens intäkter

1,4

21,5

8,1

skatteintäkter och statsbidrag. Det är kommunens

Verksamhetens kostnader
exkl avskrivningar

4,4

9,4

4,2

positiva finansnetto som bidrar till att de löpande kost-

Verksamhetens nettokostnader

5,1

6,2

3,3

Skatteintäkter och statsbidrag

3,8

7,4

6,5

107,3

9,8

-54,8

naderna endast upptar 97,5 procent av kommunens

Resultat och kapacitet

skatteintäkter, generella statsbidrag och medel från det

Årets resultat

kommunala utjämningssystemet. Totalt uppgår dessa till

Karlskrona kommun redovisar för år 2017 ett resultat på

3 766 mnkr och har sammantaget ökat med 3,8 procent

93 mnkr. I jämförelse med föregående års bokslut är resul-

jämfört med föregående år. Ökningen är i princip lika med

En grundläggande förutsättning för att uppnå och vid-

Investeringsramarna för kommunen uppgår enligt antagen

tatet 19 mnkr lägre. Huvudförklaringen till det försämrade

vad som är budgeterat för 2017.

makthålla en god ekonomisk hushållning är att balansen

budget, med beslut om överföring från 2016 samt kom-

Finansnetto

skatteintäkter och statsbidrag.
Årets investeringar

mellan löpande intäkter och kostnader är god. Ett djup-

pletterande beslut i kommunfullmäktige till 464,1 mnkr.

än föregående år och ökar snabbare än skatteintäkterna,

skatteunderlag ökat med 118 mnkr och uppgår i år till

lodande mått på denna balans är nettokostnadsandelen,

Skattefinansierade investeringar uppgår till 408,5 mnkr

vilket återspeglas i nämndernas totala resultat för perioden.

2 989 mnkr. Nettobidraget från generella statsbidrag och

som innebär att samtliga löpande kostnader relateras till

och avgiftsfinansierade investeringar till 55,6 mnkr.

det kommunala utjämningssystemet har ökat från 572 mnkr

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

resultatet är att verksamhetens nettokostnader är högre

Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar uppgår

I jämförelse med föregående år har kommunens egna

Den totala redovisade investeringsutgiften för perioden

Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent har

januari till december 2017 uppgår till 241 mnkr och netto-

till 74 mnkr och därmed uppfyller kommunen kommunal

föregående årsbokslut till 626 mnkr 2017 och fastighets

lagens krav på en ekonomi i balans.

avgiften har ökat med 2 procent till 116 mnkr vid bokslutet.

kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och

investeringarna till 201 mnkr. Således har 43 procent av
investeringsanslaget förbrukats under året.

Karlskrona kommun är nettobetalare i kostnadsutjäm

intäkter. En tumregel i kommunsektorn är att nettokostnads-

generella statsbidrag redovisar kommunen ett resultat på

ningssystemet; avgiften uppgår 2017 till 42 mnkr, vilket är

andelen inte bör överstiga 98 procent för att god ekonomisk

2,5 procent.

lika mycket som föregående år. Däremot är kommunen

hushållning ska anses vara uppnådd. Sett över en längre

mottagare i utjämningssystemet för LSS (Lagen om stöd

tidsperiod bedöms denna nivå samtidigt ge förutsättningar

Relateras årets resultat för år 2017 till skatteintäkter och

Diagram 3 ÅRETS RESULTAT 2013 –2017

och service) och erhåller i år 26 mnkr i denna utjämning.

120
112

52 mnkr.
93

80

64

i Karlskrona uppgick 2017 till 33,29 kronor. För år 2017 är

40

som jämförelse den totala medelskattesatsen i riket 32,12.

20

För Blekinge är motsvarande siffra 33,41 samt för gruppen

22
0
-20

2017

2016

2015

att finansiera ny- och reinvesteringar med egna medel.

201

146

286

Investeringsvolym/verksamhetens
nettokostnad (%)

5,4

4,1

8,6

Tabell 33 NETTOKOSTNADSUTVECKLING (%)

Nettoinvesteringar/
avskrivningar (%)

145,1

108,8

221,4

112,1

168,3

67,7

I Karlskrona kommun är skattesatsen oförändrad sedan
år 2015 och uppgår till 22,10. Den totala kommunalskatten

60

mindre städer uppgår den till 32,93. I beslutad budget
2013

2014
-9

2015

2016
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Tabell 34 ÅRETS INVESTERINGAR

Nettoinvesteringar (mnkr)

Generella bidrag från staten har under året uppgått till

100

76

Nettokostnadsutveckling

2017

2016

2015

95,2

93,9

94,8

Avskrivningar/skatteintäkter
och statsbidrag

3,7

3,7

3,8

Finansnetto/skatteintäkter
och statsbidrag

-1,3

-0,7

-0,6

byggnationen av en ny brandstation samt den pågående

Summa löpande kostnader

97,5

96,9

98,1

omgestaltningen av Karlskronas nya stadsdel Pottholmen.

Verksamheten/skatteintäkter
och statsbidrag

inför år 2018 är skatten oförändrad.

Självfinansieringsgrad investeringar
Självfinansieringsgrad (%)

De enskilt största investeringsutgifterna under året avser

Brandstationen beräknas vara klar i augusti 2018 och
Förhållandet mellan intäkter och kostnader kan också

den totala utgiften beräknas till cirka 110 mnkr. Från den

belysas genom att analysera hur stor andel olika typer av

nya brandstationen kommer medborgarna att få snabbare

löpande kostnader som tas i anspråk av skatteintäkter

hjälp vid en olycka eftersom lokalerna kommer att ligga
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mer strategiskt till i staden jämfört med den nuvarande

förskoleverksamheten. Inom verksamhetsområde gata/trafik

till pensioner intjänade före 1998. Om detta åtagande

Skuldsättningsgrad

brandstationen på Pottholmen.

har investeringar gjorts för 5 mnkr, 1 mnkr av dessa avser

räknas med (fullfonderingsmodellen) blir soliditetsmåttet

Av kommunens tillgångar har cirka 80 procent finansierats

Under året invigdes den första delen av Pottholmen:

förbättringar i cykelvägnätet. I stadsmiljön har investeringar

för kommunen negativt. Ett sådant negativt soliditetsmått

med främmande kapital, vilket motsvarar kommunens

Järnvägstorget, Karlskrona centralstation samt Blekinge

gjorts för 7 mnkr och i kommunens VA-verksamhet har netto-

återspeglar det förhållande att kommunen inte gjort några

skuldsättningsgrad som i sig också är ett alternativt mått

gatan. Under året togs också det första spadtaget för de

investeringar motsvarande 20 mnkr gjorts under året.

avsättningar för framtida pensionsutbetalningar.

på soliditeten. Av det främmande kapitalet uppgår cirka

första bostäderna på Pottholmen. Bostadsrättsföreningen

Investeringsutgifternas andel av skatteintäkter och

Under 2016 låg ett genomsnittligt soliditetsmått för

64 procent av räntebärande skulder. I denna jämförelse är

Strandpromenaden kommer att innehålla 95 bostadsrätter

statsbidrag ställs ofta i relation till varandra då kommuner

landets kommuner enligt fullfonderingsmodellen på

det av vikt att vara medveten om att kommunen därutöver

som planeras att stå färdiga våren 2019. När investeringen

ska jämföras. Detta nyckeltal uppgår till 5,3 procent, vilket

14,2 procent. Soliditeten enligt fullfonderingsmodellen

har ett pensionsåtagande (ansvarsförbindelsen) om

är avslutad ska det finnas 440 nya bostäder i området.

är något lägre än de senaste fem årens investeringstakt

har förbättrats med 1,9 procentenheter jämfört med 2016.

1 434 mnkr som inte ingår i skuldsättningsgraden.

och väsentligt lägre än jämförbara kommuner där

Förbättringen beror på att kommunens pensionsutbetal

nyckeltalet år 2016 uppgick till 13,7 procent.

ningar är hänförliga till ansvarsförbindelsen, samtidigt

kommunen tagit upp och sedan ställt vidare till de

som nyintjänande och värdeförändring inte påverkar i mot-

kommunala bolagen är exkluderade, uppgår till nästan

Diagram 4 NET TOINVESTERINGAR I KOMMUNEN, ANDEL (%) AV SK AT T OCH GENERELL A STADSBIDRAG (värde)

svarande grad. Sammantaget leder det till att ansvarsför

10 procent och har minskat med 1,6 procent jämfört med

16

bindelsens storlek minskar. Därtill påverkar kommunens

föregående år.

14

positiva resultat värdet för kommunens soliditet.

I kommunens fastighetsbestånd har investeringar motsvarande drygt 62 mnkr gjorts och då främst i grund- och

Kommunens nettolåneskuld, det vill säga när lån som

Tabell 37 SKULDSÄTTNINGSGRAD (%)

12

Likviditet

10

Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga

8

betalningsberedskap, det vill säga förmågan att kunna

2016

2015

79,6

80,6

81,7

3,5

3,4

3,5

varav kortfristig skuldsättningsgrad

11,6

11,8

12,1

64,5

65,4

66,1

9,7

11,3

10,8

varav avsättningsgrad

6

betala de löpande utgifterna. Kommunen hade vid

varav långfristig skuldsättningsgrad

4

periodens utgång en likviditet på 153 mnkr.

varav kommunens nettolåneskuld

2

Diagram 5 LIKVIDITET (mnkr)

0

2012

2013
2014
2015
K ARLSKRONA

2016

Utvecklingen av kommunens egna långfristiga låneskuld,

180

2012
2013
2014
2015
2016
KOMMUNER MED 50 000 – 99 999 INVÅNARE (OVÄGT MEDEL)

160

161

beskrivs i nedanstående diagram.

153

Diagram 6 NETTOLÅNESKULD UNDER 2008–2017 (mnkr)

140

för gruppen mindre städer. Vid jämförelse av soliditeten

Soliditet

för den samlade verksamheten (kommunkoncernen) är

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella

det inte någon skillnad om kommunen har en internbank

80

handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens

eller inte.

60

skulder. Av detta följer att ju högre soliditeten är desto

900

120

Risk och Kontroll

tillgångar som finansierats med eget kapital respektive

700
69

36

40

Tabell 35 SOLIDITET

500

37

2016

2015

19,4

18,3

Tillgångsförändring (%)

1,7

3,4

1,7

är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan

Förändring av eget kapital (mnkr)

93

112

64

Kommunens kassalikviditet, likvida medel och kortfristiga

100

behålls eller utvecklas i positiv riktning.

Soliditet enl fullfonderingsmodell (%)

-0,8

-2,7

-5,1

fordringar i förhållande till kortfristiga skulder, har ökat från

0

för räntor. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning

2013

664

515

525
470

300
2013

2014

2015

2016

2017

200

med en internbank i syfte att optimera de finansiella för-

Förbättringen av soliditeten 2017 jämfört med 2016 är en

ringen beror främst på att utbetalningar från Migrations

utsättningarna för såväl kommunen som för de helägda

direkt konsekvens av de positiva resultaten för 2016 och

verket och Trafikverket gjorts de sista dagarna i december

bolagen. Detta för att nå så låga kostnader som möjligt

2017, en annan anledning är att kommunen inte haft

och därmed är posten likvida medel högre än vanligt.

i den samlade verksamheten. Förhållandet med en intern-

möjlighet att göra alla investeringar som planerats och

bank innebär i sig att kommunen får en lägre soliditet

därmed inte använt alla resurser som det var planerat.

jämfört med kommuner som inte arbetar med en sådan.

Ett annat sätt att beskriva kommunens soliditet är att

Förhållandet med internbanken måste därför beaktas vid

inkludera samtliga pensionsåtaganden som i dag inte ingår

2008

2009

2010

2011

2014

2015

2016

2017

2017

2016

87

86

81

154

167

157

Ansvarsförbindelse tidigare
pensionssystem

1 171

1 203

1 234

Pensionsåtagande

1 412

1 456

1 472

343

353

357

1 755

1 809

1 829

Långfristig pensionsavsättning

Tabell 36 KASSALIKVIDITET (%)

Kassalikviditet

Tabell 38 PENSIONSÅTAGANDE (mnkr)

Avgiftsdel, placeras av de anställda

2017

2016

2015

89,0

85,6

58,2

i kommunens balansräkning, utan som redovisas som en

Då ett minimivärde för likviditet anses vara 100 procent kan

Den genomsnittliga soliditeten hos landets kommuner

ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen visar den skuld

det konstateras att kommunens likviditetsrisk på kort sikt har

uppgick till 48,4 procent under 2016 och till 50,4 procent

som kommunen har till de anställda och som är hänförlig

minskat men fortfarande fordrar en aktiv likviditetsplanering.
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2012

760
703

86 procent vid föregående bokslut till 89 procent. Förbätt-

Karlskrona kommun arbetar sedan mitten av 1990-talet

jämförelser med andra kommuner.

720

400

20,4

0

686
629

600

20

Soliditet (%)

777

800

100

2017

lägre är kommunens låneskuldandel och därmed kostnaden

78

2017
Total skuldsättningsgrad

Särskild löneskatt
Pensionsåtagande och löneskatt

2015
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Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så

resulterade i att utfallet sammantaget blev en avvikelse

kallade blandmodellen, vilket innebär att större delen tas

med –0,1 procent mot de budgeterade skatteintäkterna

upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

och statsbidragen.

Denna del av pensionsskulden är dock viktig att beakta

Övriga centrala finansieringskostnader har under hela

ur risksynpunkt, eftersom skulden ska finansieras de

året pekat på en positiv avvikelse mot budget. Efter

Arbetsmarknadsnämnden

Drift-och servicenämnden

kommande cirka 35 åren. Omfattande pensionsavgångar

delårsrapporten ökade den positiva avvikelsen beroende

Tabell 39 DRIFT (mnkr)

Tabell 41 DRIFT (mnkr)

väntar framöver med stora utbetalningar som följd.

på att avsatta reserver inte togs i anspråk enligt budgeterad

Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår till
1 412 mnkr, varav 1 171 mnkr eller 83 procent redovisas
utanför balansräkningen.

Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015

plan och finansnettot blev bättre än budgeterat beroende

Intäkter

på rådande ränteläge och högre utdelning.
Nämnderna har totalt haft en negativ prognos under
hela året men beloppsmässigt har avvikelsen förändrats

Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015

-102,1

-80,7

-41,9

828,5

818,6

795,2

Kostnader

203,4

130,1

82,0

Kostnader

-967,9

-962,4

-944,5

Netto

101,3

49,4

40,1

Netto

-139,4

-143,8

-149,3

Budget, netto

102,8

50,7

38,8

Budget, netto

139,6

148,9

149,8

1,5

1,3

-1,3

Avvikelse

0,2

5,0

0,5

Avvikelse

Intäkter

Budgetavvikelse och budgetföljsamhet

under året. Totalt är nämndernas negativa avvikelse för

Karlskrona kommun redovisar för år 2017 ett resultat

året 32 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget med

Arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet visade

Drift- och servicenämnden visar en positiv budgetavvikelse

uppgående till 93 mnkr, vilket kan ställas i relation till det

0,9 procent.

ett plusresultat på 1,5 mnkr i förhållande till budget för år

på +0,2 mnkr. Avdelningarnas olika verksamhetsområden

budgeterade resultatet som uppgår till 73 mnkr. Detta

2017. En del av det samlade överskottet beror på att flera

varierar i uppdrag, omslutning samt budgetavvikelse och

innebär att kommunen har en budgetavvikelse på +20 mnkr.

budget är:

av förvaltningens avdelningar har haft vakanta tjänster

de större redovisas nedan.

Avvikelsen är +1 mnkr när realisationsvinsterna exkluderas.

>> Äldrenämnden +27 mnkr

under delar av året. Majoriteten av dessa budgeterade

>> Kommunstyrelsen +10 mnkr

tjänster var tillsatta vid årets slut.

gjorts och presenterats regelbundet under året för

De tre nämnder som har störst negativ avvikelse mot

ansvaret för handläggningen av ekonomiskt bistånd.

kommunstyrelsen. Prognoserna har under året beaktat

budget är:

Enheten för ekonomiskt bistånd och Vägledningscentrum

försiktighetsprincipen.

>> Funktionsstödsnämnden -24 mnkr

flyttade under året till gemensamma lokaler i gamla

>> Kunskapsnämnden -39 mnkr

hattfabriken. Denna flytt blev försenad, vilket innebar att

>> Socialnämnden -8 mnkr

lokalkostnaderna blev lägre än budgeterat. De pengar

uppgick till 2,2 mnkr. Endast en mindre del av kostnaden

För 2017 har prognossäkerheten på en övergripande

De två nämnder som har störst positiv avvikelse mot

nivå varit tillfredsställande, prognoser har för andra året

Diagram 7 AVVIKELSE MOT BUDGETERAT RESULTAT 2017

Vid markarbeten är det ofta nödvändigt att göra
sanering av förorenad mark. Kostnaden för sådana

Under året har arbetsmarknadsnämnden tagit över

70

åtgärder är svår att kalkylera i förväg. Under året har
sådana kostnader uppkommit med 1,0 mnkr.
Under året har drygt 800 planerade underhållsprojekt
genomförts till en sammantagen kostnad av 23,0 mnkr.
Kostnaden för genomförandet av parkeringsstrategin

som fördes över från socialnämnden för att täcka

kunde under införandeåret finansieras genom ökade

Läs mer om nämndernas resultat på sidan 83.

kostnaden för försörjningsstöd förbrukades i sin helhet.

parkeringsintäkter, varför kostnaden till största delen

40

Diagram 8 AVVIKELSE MOT BUDGETERADE INVESTERINGAR

gick miste om ett statsbidrag på 3 mnkr till vuxenutbild

30

500

ningen. På grund av högre statsbidrag för yrkesutbildning

och halkbekämpning blev cirka 1,0 mnkr lägre än budgeterat.

20

400

än förväntat samt lägre kostnader för främst köpta utbild-

Produktionen av mat till skolor och äldre- och funktions

10

300

ningar så uppvisar trots det vuxenutbildningen totalt sett

stödsverksamheterna blev 1 mnkr högre än vad som

0

200

ett överskott för året.

budgeterats. Omräknat till en producerad portion

-10

100

-20

0
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Utfall 2017 Budget 2017

DEC

Avvikelse

Den milda vintersäsongen ledde till att kostnaderna för snö-

Tabell 42 INVESTERINGAR (mnkr)

Inkomster

0,0

0,0

0,0

Utgifter

0,6

0,9

0,3

Inkomster

Netto

0,6

0,9

0,3

464 mnkr. Utfallet blev 201 mnkr vilket innebär att 43 procent av de planerade investeringarna har genomförts.

finansierades genom omdisponeringar från andra anslag.

motsvarar det 40 öre.

Tabell 40 INVESTERINGAR (mnkr)

-40

Utfall 2017 Budget 2017

Avvikelse

0,0

0,0

0,0

Utgifter

108,9

180,4

71,5

Netto

108,9

180,4

71,5

Arbetsmarknadsnämnden fick 2017 ett extra anslag på
0,7 mnkr för inventarier och utrustning för de nya lokalerna

Investeringsramen för drift- och serviceförvaltningen egen

Prognoserna har under första delen av året pekat på en

för enheten för ekonomiskt bistånd och vägledningscentrum.

del uppgår till 81 mnkr. Årets bokförda investeringsutgifter

totalt negativ avvikelse mot budget. Från delårsrapporten

I och med att inflyttningen blev försenad, från den 1 april

för egen del uppgår till 61,3 mnkr.

vände prognoserna och har pekat mot en total positiv

till den 1 september, så har inte alla investeringar hunnit

avvikelse mot budget.

genomföras i den takt som var tänkt. Det innebär att de

uppgår ramen till 180,4 mnkr. Årets bokförda investe

medel som återstår vid årsskiftet kommer att behövas

ringsutgifter uppgår till 108,9 mnkr.

Skatteintäkter och statsbidrag har under större delen

80

Nämndernas ekonomi

av året pekat på en negativ avvikelse men årets sista

nästa år för att slutföra investeringarna. Det ordinarie

skatteprognos samt byggbonusen som kom i december

investeringsanslaget är i stort sett förbrukat.
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Inklusive övriga förvaltningars fastighetsinvesteringar

Total investeringsram för samtliga investeringsprojekt
uppgår till 362,7 mnkr. Totalt har 170,6 mnkr förbrukats,
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81

varav 86,1 mnkr avser investeringsutgifter för 89 investe

medel uppgår till 1,3 mnkr, vilket ger en budgetavvikelse

Kultur- och fritidsnämnden

ringsprojekt som avslutats. De avslutade projekten har en

på +0,5 mnkr.

Tabell 47 DRIFT (mnkr)

positiv budgetavvikelse på +5,1 mnkr.

Funktionsstödsnämnden
Tabell 43 DRIFT (mnkr)

Karlskrona-Lyckå Ridklubb förs diskussioner med
föreningen och något arbete är inte påbörjat under 2017.

19,8

19,6

16,8

investeringsprojekt kommit igång och därmed användes

Kostnader

-148,0

-144,9

-136,1

Räddningstjänstens gymnastikhall på Trossö kommer

inte de 1,8 mnkr fullt ut.

Netto

-128,2

-125,3

-119,3

att rivas våren 2018. För att tillgodose behovet av idrotts-

Budget, netto

-130,1

-126,5

-121,1

1,9

1,2

1,8

hallar centralt i Karlskrona planeras Sparre gymnastikhall

Investeringsmedel har bland annat nyttjats till att förbättra
utemiljön på Bastasjö särskilda boende och daglig verk-

Avvikelse

att byggas om.

78,4

78,7

79,1

Kostnader

-543,9

-506,7

-478,7

samhet, larminstallationer, inköp av inventarier vid flytt samt

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska utfall uppgick till

Ett nytt kassasystem har köpts in till simhallar och

Netto

-465,5

-428,1

-399,6

start av ny verksamhet, ombyggnad av kontor, byte av slitna

128,2 mnkr. Jämfört med budgetramen på 130,1 mnkr gav

varmbadhus. Systemet kommer bland annat att effek

Budget, netto

-441,7

-420,6

-395,6

-23,8

-7,5

-3,9

möbler i olika verksamheter samt inköp av kontorsmöbler.

detta en positiv avvikelse på +1,9 mnkr. Nämnden har i sin

tivisera arbetet med att sammanställa besökstal, nyckeltal

reserv haft pengar avsatta för en fritidsgård i Nättraby.

och dagskassor. 0,3 mnkr av investeringsbudgeten för

Lokalfrågan löstes dock inte under året.

inventarier (1,0 mnkr). Delar av investeringsbudgeten för

Avvikelse

Funktionsstödsförvaltningen upplever fortsatt en mycket

Kommunstyrelsen

hög efterfrågan av stöd och insatser och 2017 har främst

Tabell 45 DRIFT (mnkr)

inneburit svårigheter i att kunna verkställa beviljade beslut
inom den tid som lagen (LSS) säger.

Personalkostnaderna har under året varit lägre än
Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015

Intäkter

inventarier var planerad att användas till Allaktivitetshuset

budgeterat. Ett flertal tillfälliga vakanser har funnits inom

i Lyckeby. Etableringen och de verksamhetsanpassningar

biblioteks-och kulturskoleverksamhet.

som skulle göras blev försenade på grund av miljöutred

29,2

26,8

17,5

Kostnader

-325,4

-292,0

-254,5

Ombyggnationen av Allaktivitetshuset i Lyckeby blev

ningar. I slutet av 2017 fick fastighetsägaren klartecken

och insatser samt att det har behövts speciella anpass

Netto

-296,2

-265,2

-237,0

under året försenat på grund av miljöutredningar. Arbetet

och Karlskrona kommun kunde skriva avtal med fastig

ningar i tre insatser som medfört höga merkostnader.

Budget, netto

-306,0

-277,8

-241,1

9,8

12,6

4,1

kom dock igång under slutet av året.

hetsägaren.

Under året har det tillkommit ytterligare nya brukare

Det är också fullt i förvaltningens egna särskilda boenden

Avvikelse

vilket medför nödvändigheten i att köpa platser externt,

I siffrorna ingår kommunledningsförvaltningen, kommun

något som under 2017 ökat kostnaderna, och därmed

styrelsen samt kommunfullmäktige som har ett positivt

avvikelsen ännu mer.

resultat om 9,8 mnkr.

Inom befintliga insatser, då brukarna till exempel blir allt

Etableringskostnaderna 1,5 mnkr för Allaktivitetshuset

Kunskapsnämnden

förskjuts till år 2018.
I årets utfall finns EU-projektet DUNC (0,3 mnkr) samt

vakanta tjänster, bonus på upphandlingsområdet, åter-

också oftare än tidigare personalförstärkning för att kunna

betalning avseende kollektivtrafiken, hyror som inte tagits

Intäkter

233,1

227,9

166,3

både intäkts- och kostnadssidan.

Kostnader

-1 715,0

-1 646,5

-1 519,1

Netto

-1 481,9

-1 418,6

-1 352,8

1 442,7

1 414,9

1 357,5

-39,2

-3,7

4,7

Processen med kulturhus i Karlskrona kom under året

i anspråk samt till viss del kapitalkostnader eftersom

att ändra fokus från att gälla kulturkvarteret Bonde till

bedöms kan mötas upp och finansieras inom tilldelad ram.

investeringar inte gjorts i den takt som planerats.

placering i kvarteret Sjöstjerna.

En större omorganisation har gjorts under 2017 och
förvaltningen har ökat med tre enheter under året,

till verkställighet och den budgetram som finns att hålla

redovisning, turism och besöksnäring samt kommunarkiv.

verkställighet. Att dra ner och minska i förvaltningens övriga
verksamheter för att möta förändrade och tillkommande
behov och insatser är inte möjligt, då det skulle få alltför

Tabell 46 INVESTERINGAR (mnkr)
Utfall 2017 Budget 2017
Inkomster

0,0

0,0

0,0

Utgifter

-1,8

-3,2

1,4

Netto

-1,8

-3,2

1,4

arbetsmiljön.

Kommunledningsförvaltningen har inte investerat i den

Tabell 44 INVESTERINGAR (mnkr)

takt som det har funnits investeringsutrymme och därmed

Utfall 2017 Budget 2017
0,0

0,0

Avvikelse
0,0

Utgifter

-1,3

-1,8

0,5

Netto

-1,3

-1,8

0,5

Avvikelse

Kunskapsnämndens ekonomiska utfall för 2017 överstiger

Utfall 2017 Budget 2017
Inkomster

Avvikelse

har kostnader för avskrivningar och räntor blivit lägre än
budgeterat.
Byggnationen entrén till Ruthensparre är försenad och
därmed nyttjades inte hela budgeten.

tilldelad budgetram med 39 mnkr.
Framför allt är det kostnaderna för personal som står

0,0

0,0

0,0

Utgifter

-0,3

-38,5

38,2

för merparten av den negativa avvikelsen. Stora volym

Netto

-0,3

-38,5

38,2

ökningar av barn och elever skapar behov av mer personal

Avvikelse

stor menlig inverkan på kvaliteten i stödet och på

Inkomster

Budget, netto

Tabell 48 INVESTERINGAR (mnkr)

allt svårare att komma ikapp beviljande av insats kopplat

lag som medför höga kostnader vid varje nytt beslut och

Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015

barn och unga (1 mnkr) med i det redovisade utfallet på

möta förändrade och utökade behov. Något som inte heller

sig inom. Detta till stor del på grund av att LSS är en dyr

Tabell 49 DRIFT (mnkr)

MUCF-projektet kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för

Det positiva resultatet beror på att det funnits ett antal

äldre och mår sämre i sin funktionsnedsättning, behövs

Förvaltningen har under senare år upplevt att det blivit
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Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015
Intäkter

Intäkter

När det gäller uppgraderingen av omklädningsrum till

Investeringsutrymmet var till fullo ansökt om i slutet på
året, men när alla fakturor var inbokade hade inte samtliga

Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015

investeringsbidrag till en funktionsanpassad toalett.

samtidigt som verksamheten också erfar att allt fler barn
Av olika skäl har flera förskjutningar skett i förhållande till

och elever har behov av särskilda insatser. Samtliga

den planering som låg för året. Lokalfrågan för fritidsgård

skolformer, förskola, grundskola inklusive särskola och

i Nättraby är ännu inte löst.

fritidshem samt gymnasieskola inklusive särskola

Allaktivitetshuset i Lyckeby (tidigare kultur- och fritidshuset/ÖoB) är försenat på grund av miljöutredningar.
Tillbyggnad av ny hall, Karlskrona Gymnastikförening,
har beslutats.
Den funktionsanpassade toaletten på Hästö idrotts
plats är inte helt färdigställd under 2017. Investeringsbud

uppvisar negativa utfall mot budget.
Det fanns tidigt tydliga indikationer på att kostnads
utvecklingen ökade allt för snabbt jämfört med den
budgetram som disponerades. Under våren togs därför
beslut om att ett antal åtgärder skulle vidtas för att bromsa
den negativa utvecklingen både på kort och på lång sikt.

Utfallet till årsbokslutet innefattar möbler till de nya

geten som var avsatt till en funktionsanpassad toalett för

Funktionsstödsnämndens investeringsram för inventarier

lokalerna för äldreförvaltningen och miljö- och samhälls

bågskytteklubben har återlämnats och kultur- och fritids-

negativa utvecklingen stannade av under andra halvåret

2017 uppgår till 1,8 mnkr. Totalt förbrukade investerings

byggnadsförvaltningen.

nämnden fick 2017 en tillfällig ramökning på 1 mnkr för

2017. De kortsiktiga åtgärderna avsåg främst restriktivitet

att i stället kunna bevilja Karlskrona Bågskytteklubb ett

gällande återbesättning av tjänster samt inköp.
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Tabell 50 INVESTERINGAR (mnkr)
Utfall 2017 Budget 2017
Inkomster

Avvikelse

0,0

0,0

0,0

Utgifter

-54,9

-127,7

72,8

Netto

-54,9

-127,7

72,8

2017 års anslag för investeringar i inventarier med mera
har inte förbrukats i den omfattning som planerats. En

Socialnämnden

Äldrenämnden

Överförmyndarnämnden

Tabell 52 DRIFT (mnkr)

Tabell 54 DRIFT (mnkr)

Tabell 53 DRIFT (mnkr)

Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015
Intäkter
Kostnader

157,1

181,0

100,1

-369,3

-449,0

-337,5

140,4

133,0

Kostnader

-926,2

-918,2

-891,1

Kostnader

-781,4

-777,8

-758,1

Netto

809,6

798,2

775,3

28,2

20,4

17,2

Netto

-212,3

-267,9

-237,4

Netto

-203,8

-267,2

-238,1

Budget, netto

-8,4

-0,8

0,7

Avvikelse

Intäkter

7,0

7,5

1,2

-10,7

-11,5

-4,7

-3,7

-4,0

-3,5

Budget, netto

4,6

5,5

4,0

Avvikelse

0,9

1,5

0,5

hänger samma med förseningar/fördröjningar i lokal/

Det ekonomiska utfallet för socialnämndens verksamheter

Årets kostnadseffektiviseringar har till största del fort-

Avvikelsen mot budget för perioden är +0,9 mnkr, vilket

fastighetsprojekt.

för 2017 uppvisar en negativ budgetavvikelse om totalt

skridit enligt planering. Stängning av omvårdnadsboendet

kan förklaras med att kommunens kostnad för arvode till

-8,4 mnkr varav -7,9 mnkr avser individ- och familjeomsorg

Adlersten har genomförts tidigare och öppningen av

ställföreträdare blivit lägre än budgeterat.

och -0,5 mnkr avser ekonomiskt bistånd.

Hammarbygården har skett senare jämfört med ursprunglig

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden

Den främsta negativa budgetavvikelsen står externa

Tabell 51 DRIFT (mnkr)
Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015

plan, vilket har inneburit 9 mnkr i lägre kostnader. Kost-

2016). Överförmyndarnämndens kostnad när alla års

naderna för år 2017 är framför allt lägre än beräknat

räkningar är arvoderade, uppgick till +0,8 mnkr.

28,6

25,8

21,8

varit mycket stort. Under året har olika åtgärder med syfte

beroende på aktiviteter som inte utförts. Till exempel sänkt

Kostnader

51,3

41,7

32,1

att minska de externa placeringarna gjorts.

arbetstidsmått (6 mnkr – inväntar nytt kommunövergrip

Netto

22,7

15,8

10,3

Budget, netto

20,1

15,7

10,4

Avvikelse

-2,6

-0,1

0,1

Under år 2018 kommer ytterligare ett HVB-boende i egen

ande avtal), nya schemakonstruktioner (5 mnkr – befintliga

regi för barn och familj att starta upp. Avdelningen för

planeringssystem innebär att medarbetare själv kan påverka

ensamkommande barn och ungdomar har under året

sitt schema), reserver (9 mnkr) samt vakanta tjänster.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens nettoanslag för

omorganiserat och startat upp flera HVB-boenden samt

Några av de planerade kostnadseffektiviseringarna

2017 uppgår till 20,1 mnkr. Vid årets slut visar avvikelsen

stödboende i egen regi. Nämnden har haft fortsatt svårt

kommer dock att genomföras först 2018. Det gäller natt

mot budget ett ekonomiskt underskott om -2,6 mnkr.

att rekrytera personal till främst myndighetsutövningen

i ordinärt boende samt kostnader för sjukfrånvaro.

I budgeten inför 2017 fick nämnden ett tillskott om
myndighetsutövning för verksamheterna bygg och miljö,

barn och unga. Behovet av konsulter kommer att kvarstå
även år 2018.

Egenregiverksamheten inom hemtjänst har haft ett
fortsatt högt budgetöverskridande, men vidtagit åtgärder

Även gällande vuxna missbrukare har antalet placering

som gett effekt under november och december då verk-

inklusive volymökning. Tillskottet avsåg även medfinan

ar och vårddygn ökat. Flera är i behov av vård på extern

samheten kommit i balans med budget. Vidare åtgärder

siering av ett kulturmiljövårdsprogram, arbete med

institution med specialistkompetens. Förvaltningen ser ett

kopplade till den externa revision som redovisades

Rosenholms övningsområde samt att förstärka miljöav

tydligt ökat behov av skyddsplaceringar på grund av våld

i december kommer att vidtas först under år 2018.

delningens medverkan i samhällsbyggnadsprocessen.

i nära relationer (VINR). Antalet personer i behov av aktiv

I projektbudgeten för 2017 har även funnits medel för
att implementera och driftsätta det nya verksamhets

boendeinsats har ökat.
Ekonomiskt bistånd visar en negativ budgetavvikelse

systemet för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

om -0,5 mnkr. Ansvaret för ekonomiskt bistånd övergick

Detta är nu implementerat och klart.

till arbetsmarknadsnämnden 1 april 2017.

Efter beslut i kommunfullmäktige den 30 mars har förvaltningen haft ytterligare 6,7 mnkr i bidrag från Boverket
att nyttja för att stimulera ökat bostadsbyggande. Detta
ytterst positiva utgångsläge har bland annat inneburit
tidigareläggande av några rekryteringar som inte varit

Tabell 53 INVESTERINGAR (mnkr)
Utfall 2017 Budget 2017
Inkomster

Avvikelse

0,0

0,0

0,0

Utgifter

-1,8

-4,5

2,7

Netto

-1,8

-4,5

2,7

budgeterade förrän år 2018. Andra insatser som gjorts är

Tabell 54 INVESTERINGAR (mnkr)
Utfall 2017 Budget 2017
Inkomster

Avvikelse

0,0

0,0

0,0

Utgifter

-6,1

-6,2

-0,1

Netto

-6,1

-6,2

-0,1

Ramen har varit utökad under 2017 med anledning av utökat
behov av inventarier kopplat till öppnandet av ny- och
ombyggnation av boendet Hammarbygården i Jämjö.
Under året har ett antal investeringar gjorts som rör utemiljö och wifi på kommunens omvårdnadsboenden betrak-

arbete med Europan 14, Boläge, Årets Stadskärna, extra

Enligt budgeten uppgår investeringsramen till 4,5 mnkr.

tats och redovisats som driftkostnad i stället för investe

utredningar, jurist- samt konsulttjänster. Allt detta möjlig-

Redovisade investeringar för år 2017 uppgår till 1,8 mnkr.

ring.

gjordes tack vare de tillskott nämnden erhållit. Andra

Investeringar har främst gjorts i nya HVB-hem och stöd-

satsningar har syftat till kompetensutveckling samt

boende för ensamkommande barn och ungdomar. Inve-

systemlösningar för effektiviseringar av olika funktioner

stering gällande nytt HVB-boende för barn och familj

inom förvaltningen. Allt för att stimulera ökat bostads

samt större delen av investering i nytt verksamhetssystem

byggande och snabbare processer.

har blivit framflyttat till år 2018.
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Totalt har det inkommit 608 årsräkningar för året (avser

placeringar barn och unga för. Behovet av insatser har

Intäkter

3,9 mnkr. Detta tillskott avsåg utökad satsning på
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Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015

144,8

Budget, netto
Avvikelse

väsentlig del av de kvarstående investeringsmedlen

Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015
Intäkter
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Ekonomisk analys
– den samlade verksamheten

Pensionsåtagande

-0,9 procent 2017 jämfört med -3,8 procent 2016. Detta

De totala pensionsåtagandena uppgick till 1 412 mnkr.

soliditetsmått är i den samlade verksamheten ungefär lika

Detta är en minskning med 44 mnkr jämfört med 2016.

med kommunens motsvarande mått.

Av det totala pensionsåtagandet avser 1 171 mnkr

Det finns inget krav på att den ska vara på en viss nivå,

åtagande för pensioner enligt ansvarsförbindelsen och

men om kommunen ska kunna planera det långsiktiga

som är äldre än 1998. Till detta kommer särskild löneskatt

handlingsutrymmet är det viktigt att först och främst nå

med 24,26 procent. Det innebär en minskning av åtagandet

en positiv soliditet enligt fullfonderingsmodellen.

med 32 mnkr exklusive löneskatt. Inklusive löneskatt

Den sammanställda redovisningen redovisar ett resultat

Positivt resultat

efter finansiella poster men före skatt på totalt +138 mnkr,

Årets resultat för den samlade verksamheten är positivt,

vilket är en försämring jämfört med föregående år med

och uppgår till 3,6 procent av kommunens skatteintäkter

Skuldsättningsgrad

Dessa åtaganden redovisas som en ansvarsförbindelse

27 mnkr.

och statsbidrag, vilket är en försämring mot föregående

Den totala skuldsättningsgraden uppgår till 81 procent,

enligt kommunal redovisningslag, den så kallade bland

år med 0,9 procent.

vilket är något lägre nivå än de senaste åren.

modellen.

I resultatet ingår realisationsvinster på 19 mnkr jämförelsestörande poster.
Investeringsvolymen under 2017 uppgick till 387 mnkr
att jämföra med 2016, då den var 325 mnkr.
Den långsiktiga finansiella beredskapen förbättrades
jämfört med föregående år, och soliditeten för den samlade

Resultat uttryckt som andel av
skatter och statsbidrag (%)

innebär det ett totalt åtagande 2017 med 1 755 mnkr.

Den kortfristiga skuldsättningsgraden minskar något

Tabell 58 RESULTAT (mnkr)

Resultat efter finansiella poster,
före skatt

verksamheten uppgick vid 2017 års utgång till 18,8 procent.

2017

2016

2015

137,7

163,6

96,0

Tabell 63 PENSIONSÅTAGANDE (mnkr)

under 2017 jämfört med 2016.
Tabell 61 SKULDSÄTTNINGSGRAD (%)

Avgiftsdel, placeras av de anställda
Ansvarsförbindelse tidigare
pensionssystem

1 171

1 203

1 234

Pensionsåtagande

1 412

1 456

1 472

343

353

357

1 755

1 809

1 829

111,5

64,4

varav avsättningsgrad

5,1

4,9

5,0

60,7

30,2

varav kortfristig skuldsättningsgrad

14,3

14,6

15,3

varav långfristig skuldsättningsgrad

61,5

62,9

63,7
81,7

Investeringar

Total skuldsättningsgrad

bild av den sammanställda verksamhetens ekonomiska

Investeringsvolymen i den samlade verksamheten ökade

varav kommun

79,6

80,6

resultat för år 2017.

med 63 mnkr under 2017 att jämföra med 2016, till totalt

Årlig förändring

-1,3

-1,3

-0,8

varav moderbolagskoncern

89,9

90,7

91,3

Årlig förändring

-0,9

-0,7

0,1

för 201 mnkr medan bolagskoncernen svarar för 187 mnkr.

ning av den ekonomiska förmågan för såväl kommunens
som den sammanställda redovisningen. Ambitionen med
denna analys är att försöka möjliggöra någon form av

Investeringsvolym/verksamhetens
nettokostnad (%)

heten.

Nettoinvesteringar/
avskrivningar (%)

Omsättning

2017

2016

2015

388,1

325,0

429,9

10,8

9,6

13,5

119,8

101,3

139,6

likviditet minskade något till 85 procent jämfört med
86 procent föregående år.
De finansiella nettotillgångarna håller sig på samma
nivå som föregående år som en följd av den ökade
likviditeten. Den samlade verksamheten har inga finan
siella tillgångar att tala om, då syftet är att ha en så låg

Soliditet

låneskuld som möjligt.

omsättning om 5 846 mnkr, vilket var en ökning jämfört

Soliditeten är ett mått på det långsiktigt finansiella hand-

Tabell 62 FINANSIELLA NETTOTILLGÅNGAR

med föregående år med 128 mnkr. Ökningen har skett inom

lingsutrymmet. Under 2017 uppgick soliditeten till 18,8 pro-

de flesta organisationerna inom den samlade verksamheten.

cent, vilket innebär en förbättring mot föregående år med

Finansiella nettotillgångar

1,3 procent.

Kassalikviditet (%)

Tabell 57 NETTOOMSÄTTNING (mnkr)

årlig förändring (%)
varav kommun
årlig förändring (%)
varav moderbolagskoncern
årlig förändring (%)

Pensionsåtagande och löneskatt

Likviditet

Den samlade verksamheten hade för år 2017 en total

Nettoomsättning

Särskild löneskatt

Årets kortsiktiga handlingsberedskap i form av kassa

Tabell 59 ÅRETS INVESTERINGAR

Nettoinvesteringar (mnkr)

ekonomisk jämförelse av hela den samlade verksam

157

83,9

30,2

redovisningen, används samma typ av modell för beskriv-

167

2015

92,9

kommunen. Av årets investeringsutgifter svarar kommunen

81

154

82,5

varav moderbolagskoncern

mellan kommunens redovisning och den sammanställda

2015

2016

varav kommunen

388 mnkr. Denna ökning är framför allt hänförligt till

86

81,2

2,8

Syftet med denna beskrivning är att ge läsaren en samlad

För att beskriva och därmed möjliggöra för jämförelse

2016

87

2017

4,5

Total skuldsättningsgrad

2017
Långfristig pensionsavsättning

3,7

Beskrivning finansiell modell

86

Soliditeten enligt fullfonderingsmodellen uppgick till

2017

2016

2015

5 846,4

5 718,4

5 384,0

2,2

6,2

8,0

4 893,2

4 729,8

4 322,5

3,5

9,4

4,7

1 183,4

1 215,7

1 258,5

-2,7

-3,4

4,3
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2017

2016

2015

-4 608,6

-4 605,0

-4 721,0

85,2

86,0

66,3

Tabell 60 SOLIDITET (%)
2017

2016

2015

18,8

17,5

16,1

Tillgångsförändring

2,3

3,4

2,8

Förändring av eget kapital

9,5

12,9

6,0

-0,9

-3,1

-5,8

Soliditet

Soliditet enl fullfonderingsmodell
(hantering kommunens pensions
åtagande)
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God ekonomisk hushållning
– den samlade verksamheten

Finansiell uppföljning och riskhantering
Finanspolicyn anger att all upplåning i den samlade

än vid årets början. Sedan föregående år har kommunen

verksamheten ska samordnas genom kommunens intern

amorterat reverslån motsvarande 15 mnkr och de helägda

bank. Med upplåning avses alla former av finansiering,

bolagen har amorterat 10 mnkr. Karlskrona kommuns

finansiell leasing och kreditlöften.

låneskuld uppgår till 727 mnkr varav VA-verksamhetens

Karlskrona och dess samlade verksamhet har under året

Med stöd av ovan avgivna avstämning kan kommunen

redovisat en ekonomisk resultatnivå som kan betraktas

anses ha en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt

som god ekonomisk hushållning.

perspektiv. För den samlade verksamheten är det mycket

kommuns namn. Kommunen är medlem i Kommuninvest

Kommunfullmäktiges finansiella mål i budgeten är inte

Extern upplåning ska i första hand ske i Karlskrona

del är 579 mnkr.
Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara

viktigt att det finns en aktiv ägarstyrning för att minimera

varför upplåning från Kommuninvest förväntas utgöra den

sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över tiden.

särskilt skrivna för den samlade verksamheten, utan

risker vid bland annat lågkonjunkturer. En framtida ägar-

huvudsakliga upplåningskällan. Karlskrona kommun

Den 31:e december förfaller 35 procent av kapitalet och

skrivna framför allt för kommunen. Men de går ändå att

utmaning blir att kunna styra de stora investeringarna som

strävar dock efter att diversifiera upplåningen förutsatt att

22 procent av räntebindningarna (48 procent exklusive

värdera utifrån den samlade verksamheten.

behöver göras både i kommunen och i de enskilda bolagen.

andra kreditgivare eller upplåningsformer erbjuder

derivat) inom 1 år. Den genomsnittliga räntebindningstiden

jämbördiga villkor.

uppgår till 3,03 år (1,89 år exklusive derivat) och kapital

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är
att det råder balans mellan löpande intäkter och kostnader.

Den externa låneskulden för år 2017 får högst uppgå till

Kommunfullmäktige har för år 2017 fastställt ett finansiellt

4 925 mnkr (kommunfullmäktige 2016 § 155). Låneskulden

mål för Karlskrona kommun med syfte att ha en god

uppgår per 2017-12-31 till 4 296 mnkr vilket är 25 mnkr lägre

sammansättning per 2017-12-31.

Diagram 9 RÄNTEBINDNINGSTID, L ÅNEPORTFÖLJENS

Diagram 10 RÄNTEBINDNINGSTID, L ÅNEPORTFÖLJENS

ekonomisk hushållning.

bindningstiden till 2,16 år.
Nedanstående två diagram visar skuldportföljens

LÖPTID – K APITALBINDNING, FÖRFALLOPROFIL

LÖPTID – RÄNTEBINDNING, FÖRFALLOPROFIL
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Enligt finansföreskrifterna får kommunen använda derivat-

uttryckt som nominellt belopp ska ligga hos en enskild

instrument i form av terminer, FRA-kontrakt, ränteswappar,

motpart och att godkänd extern motpart vid affär med

ränteoptioner och kombinationer av dessa instrument för

skandinavisk bank ska ha en rating om minst A- (S&P)

att hantera ränterisker. Vidare får inte nettovolymen derivat

eller A3 (Moody´s). Som framgår av nedanstående tabell

överstiga den totala låneskulden eller ha en löptid längre

hanteras samtliga ingångna derivatkontrakt avseende

än 10 år.

exponering för motpartsrisk och löptid i enlighet med

För att skydda den samlade verksamheten mot oönskade
ränteuppgångar finns 19 stycken derivatavtal i form av
ränteswappar på sammanlagt 1 198 mnkr. Några ytterligare
finansiella instrument används inte. Ränteswapparna har
en genomsnittlig räntebindningstid på 4,07 år och den
längsta återstående räntebindningstiden uppgår till 6,67 år.
Derivaten har per 171231 ett negativt marknadsvärde om

finansföreskrifterna.
Tabell 64 PENSIONSÅTAGANDE (mnkr)
Motpart

Nominellt mnkr (derivat)

Derivat relativt (%) Rating (S&P)

SE Banken

390

33

A+

Nordea

110

9

AA-

Danske bank

508

42

A

90

8

A+

100

8

A+

1 198

100

Swedbank

93 mnkr. Inga nya derivatavtal har ingåtts under 2017.

Dnb

För att hantera motpartsrisker anger de finansiella rikt-

Summa

linjerna att maximalt 50 procent av den totala derivatvolymen

88
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Upplåningsränta

200 miljoner kronor. Per 2017-12-31 har kommunen en

Nedan framgår internbankens genomsnittliga upplånings

egen likviditet (inklusive checkräkningskredit) om 258 mnkr.

ränta dels på den samlade verksamhetens skuldportfölj

Den samlade verksamheten hade vid samma tidpunkt en

(1,29 procent 31/12) (0,52 procent exklusive derivat) dels

likviditet om 489 mnkr.

på Karlskrona kommuns skuldportfölj 1,59 procent

Tabell 65 (mnkr)

2017-12-31 (0,70 procent exklusive derivat).

framtida beslut och när ansvar ska utkrävas. Den ska
förmedla en rättvis bild av det ekonomiska resultatet. Här

Planenliga avskrivningstider tillämpas enligt tabellen nedan:
Tabell 66
Typ av tillgång

Avskrivningstid

Immateriella tillgångar

5 år

Mark

–

kommunal redovisning (KRL). Den stadgar bland annat att

Verksamhetsfastigheter

5–50 år

bokföring och redovisning ska fullgöras enligt god redo-

Fastighet för affärsverksamhet

20–50 år

visningssed. Lagstiftningen kompletteras med rekommen

Publika fastigheter

10–33 år

Nettokoncernskuld och nettolåneskuld

dationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och

Fastigheter annan verksamhet

10–33 år

ger en årlig räntekostnad i den samlade verksamheten om

Karlskrona kommuns nettoskuld (definieras som extern

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Maskiner

5–20 år

55,3 mnkr, vilket är 15,4 mnkr lägre än vid föregående

låneskuld -långfristig utlåning +likvida medel -utlåning

Inventarier

3–10 år

Övriga maskiner och inventarier

5–20 år

årsskifte främst beroende på det låga ränteläget. För

koncernkonto) uppgår till 664 mnkr och är 96 mnkr lägre

Bilar och transportmedel

5–10 år

Karlskrona kommun uppgår motsvarande räntekostnad

än vid ingången av året.

upplåningskostnad jämte en utlåningsavgift. Utlånings
avgiften är ett påslag som ska säkerställa att utlåningen
sker på marknadsmässiga grunder, framför allt för att inte
bryta mot EU:s regler för statsstöd men också för att
förhindra värdeöverföring från bolagen till kommunen.
Skuldportföljens genomsnittliga ränta per 2017-12-31

till 11,2 mnkr, vilket är 2,3 mnkr lägre än vid föregående

Karlskrona
kommun

57,9

Bolagskoncernen

90,1

Övriga
Summa

200,0

-14,3

95,0

248,0

55,1

147,0

4,3

5,0

4,6

5,0

152,3

300,0

45,4

400,0

beskriver vi de regler vi följt när vi redovisar resultaten. Den
kommunala redovisningen regleras genom lagen om

Karlskrona kommun följer lagen och rekommenda

Nedan följer ett diagram som visar utvecklingen av

tionerna i allt väsentligt.

Vägledande principer

Komponentavskrivning

årsskifte. Då låneskulden samtidigt har minskat med

Karlskrona kommuns nettolåneskuld under perioden

Försiktighetsprincipen – restriktiv hållning vid värdering

Bolagskoncernen tillämpar i dag komponentavskrivning.

15 mnkr förklaras 2,0 mnkr av lägre genomsnittsränta

december 2010 till december 2016.

av tillgångar och skulder, det vill säga tillgångar får aldrig

Inom kommunen skrivs anläggningstillgångar inom

övervärderas och skulder aldrig undervärderas.

fastighetsavdelningen anskaffade 2015 eller senare av

och 0,3 mnkr av den lägre skuldsättningen.

Diagram 12 NET TOL ÅNESKULD DEC 2010 –DEC 2017

Öppenhetsprincipen – redovisningen ska ske på ett

enligt denna princip.

Diagram 11 RÄNTEUT VECKLING, 12 MÅNADER

850

RULL ANDE 2017 (%)

800

öppet sätt, föreligger tveksamheter mellan två redovis

1,90

750

ningssätt ska det väljas som ger den mest öppna

dessa succesivt att övergå till denna princip. Beträffande

1,80

700

beskrivningen av utvecklingen och situationen.

övriga materiella anläggningstillgångar inom kommunen

1,70

650

1,60

600

1,50

DEC -17

APR -17

AUG -17

DEC -16

APR -16

AUG -16

DEC -15

APR -15

AUG -15

DEC -14

för VA i enlighet med rekommendation nummer 18 från

APR -14

Från och med år 2010 periodiseras anslutningsavgifterna

stadigvarande bruk eller innehav.

AUG -14

Anläggningstillgång utgörs av tillgång som är avsedd för

skulder +avsättningar +pensionsförpliktelser -likvida medel)

DEC -13

Nettokoncernskuld (definieras som långa skulder +korta

APR -13

Anslutningsavgifter

AUG -13

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

DEC -12

Karlskrona kommun

JUL

APR -12

princip.

AUG -12

ionen att dessa under år 2018 kommer att tillämpa denna

betalning.

DEC -11

hör till redovisningsåret tas med oavsett tidpunkten för
AUG -11

FEB MAR APR MAJ JUN

AUG SEP OKT NOV DEC

Kommunkoncernen

har ett arbete satts igång under slutet av 2017 med ambit-

550
APR -11

JAN

För anläggningstillgångar anskaffade tidigare kommer

500

1,30
1,20

Periodiseringsprincipen – intäkter och kostnader som

DEC -10

1,40

Likvida medel

utgår från den samlade verksamheten och uppgår vid års-

Anläggningstillgångar anskaffade från och med 1 januari

Likviditetshanteringen ska bedrivas med målsättningen att

skiftet till 109 231 kronor per invånare, vilket är en minskning

1998 har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet

intäktsförs 10 procent av dessa då de avser de direkta

samordna och jämna ut kapitalströmmarna inom den samlade

med 1 994 kronor per invånare sedan föregående år.

efter avdrag för planenliga avskrivningar. Linjär avskriv

kostnader som kommunen har för anslutningen. Reste

ningsmetod tillämpas och avskrivningstiden följer RKR:s

rande 90 procent aktiveras som en skuld till VA-kollektivet,

koncernskulden per invånare under perioden december

rekommendationer. Redovisningen följer Karlskrona

och återförs med lika stora belopp årligen under 25 år.

2008 till och med december 2017.

kommuns ”Riktlinjer för investeringar”.

Det vill säga 4 procent årligen.

verksamheten och att sänka räntekostnaderna genom
effektiva betalningsrutiner och effektiv likviditetshantering.
Nedan redogörs för likvideten på kommunens koncern

Nedanstående diagram visar utvecklingen av netto

RKR. I samband med att anslutningsavgifterna flyter in,

konto. Med ett koncernkonto utnyttjas den samlade verk-

Diagram 13 UT VECKLING AV NET TOKONCERNSKULD

samhetens likviditet på ett effektivt sätt. På kontot avräknas

ÅREN 2008 –2017 (tkr/inv)

i bruk. Det innebär att första avskrivningen ska göras

till och med 2015 periodiserats över 10 år. Från och med

bolagens och kommunens negativa och positiva banksaldon

120

månaden efter det att anläggningen har börjat användas.

2016 ändras redovisningsprincipen för elnät (Affärsverken)

mot varandra på ett samlingskonto. Det innebär bland

110

Internräntan beräknas på bokfört värde och har varit

och anslutningsavgiften intäktsförs fullt ut vilket medför

annat minskat kreditutnyttjande.

100

2,5 procent under året. En tillgång som har en nyttjande

att alla gamla anslutningsavgifter, som förr periodiserats,

period som överstiger 3 år. Värdet på tillgången ska

intäktsförs till fullo 2016. Detta ger en engångseffekt på

uppgå till ett väsentligt belopp. Med väsentligt belopp

resultatet 2016 med cirka 12,5 mnkr.

Överskottslikviditet används i första hand för att lösa
räntebärande lån. Däremot ska kommunen ha en likviditetsreserv genom tillgång till likvida medel i form av egen
likviditet eller outnyttjade kreditlöften motsvarande

90

Kommunens redovisning används som en grund för

Likvida Checkkredit
Likvida Checkkredit
medel 1231
1231 medel 0101
0101

Bolagens räntekostnad är densamma som internbankens

Redovisningsprinciper
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Avskrivning ska göras från den tidpunkt tillgången tas

Anslutningsavgifterna för elnät (Affärsverken) har fram

menas att utgiften ska överstiga 1/2 prisbasbelopp.
2008

2009
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2017
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Generella statsbidrag

Koncernredovisning

Byggbonus

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvs

Regeringen beslutade i april 2016 att införa ett statsbidrag

metoden med proportionell konsolidering. Med förvärvs

till kommuner för ökat bostadsbyggande. Bidraget kan

metoden menas att vid anskaffningstillfället förvärvat eget

sökas fram till den 1 oktober varje år och cirka 3,6 mdkr

kapital (aktie- och andelskapital) har eliminerats mot

fördelas de två första åren. Statsbidraget för ökat bostads-

aktier med mera i kommunen.

byggande på sammanlagt cirka 1,8 mdkr fördelades år

Driftsredovisning Karlskrona kommun
Tabell 67 ÅRSRAPPORT PER 2017-12-31
BUDGET
2017

Utfall
2017-12-31
Totalt

Avvikelse
mot budget

BUDGET
2016

UTFALL
2016-12-31
Totalt

I koncernens eget kapital ingår härigenom, förutom

Arbetsmarknadsnämnd

-102,8

-101,3

1,5

-50,9

-49,4

2016 mellan 111 kommuner. Karlskrona kommun ansökte

kommunens eget kapital, endast den del av de ingående

Drift- och servicenämnd

-144,7

-145,0

-0,3

-152,1

-143,1

och erhöll 11,2 mnkr i slutet av november 2016.

enheternas eget kapital som tillkommit efter förvärven.

Drift- och servicenheten varav VA-verksamhet
Funktionsstödsnämnd

Under 2017 fördelades återigen cirka 1,8 mdkr på

Den proportionella konsolideringen betyder att av företag

199 kommuner och Karlskrona kommun ansökte och

som inte är helägda tas endast ägd andel av räkenskaps

erhöll 10,9 mnkr i slutet av november 2017.

posterna in i koncernredovisningen. Obeskattade reserver

Kommunrevision

som redovisas i de enskilda företagen delas i koncern

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

balansräkningen upp på latent skatteskuld och eget kapital.

Socialnämnd, individ- och familjeomsorg

Byggbonusen ska klassificeras som ett generellt statsbidrag. Eftersom villkoren för att erhålla statsbidraget är
uppfyllda under år 2017 ska bidraget redovisas som en
intäkt detta år. Detta framgår av RKR:s information
”Redovisning av statsbidrag” samt SKL:s bedömning av
den.
Kommunen uppfyller därmed rekommendationen hur
denna intäkt ska redovisas.

Den sammanställda redovisningen ska avspegla
externa poster och därför elimineras interna poster.
För de aktiebolag och stiftelser, som ingår i koncernen,

Kultur- och fritidsnämnd
Kunskapsnämnd

Socialnämnd, ekonomiskt bistånd
Valnämnd
Äldrenämnd

-5,2

-5,6

-0,4

-3,3

0,7

-441,7

-465,5

-23,8

-420,6

-428,1

-130,1

-128,2

1,9

-126,6

-125,4

-1 442,7

-1 481,9

-39,1

-1 415,0

-1 418,4

-2,2

-2,2

0,0

-2,2

-2,2

-20,1

-22,7

-2,6

-15,8

-15,8

-186,9

-194,9

-8,0

-195,9

-198,8

-16,9

-17,3

-0,5

-71,3

-69,1

-0,5

-0,4

0,1

-0,2

-0,1

-799,7

-771,5

28,2

-778,8

-761,3

Äldrenämnd bostadsanpassning

-9,9

-9,9

0,0

-9,7

-8,2

gäller bokföringslagen och årsredovisningslagen. I kommu-

Överförmyndarnämnd

-4,5

-3,7

0,9

-5,5

-4,0

nen gäller kommunal redovisningslag samt rekommen

Kommunfullmäktige

-6,4

-6,3

0,1

-6,3

-5,8

dationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning,

Kommunstyrelse

-299,6

-289,9

9,7

-271,5

-259,5

om inte annat anges. Därför kan det skilja i redovisnings

TOTALT STYRELSER/NÄMNDER

-3 608,9

-3 640,8

-31,9

-3 522,3

-3 489,0

principerna mellan de ingående enheterna.

FINANSIERING
Kapitalkostnader (internräntor + avskrivningar)

174,3

171,1

-3,2

176,7

176,2

Pensionskostnader

-109,0

-98,0

11,1

-109,0

-97,9

Realisationsvinster

3,0

21,9

18,9

3,0

0,5

Löne- och prisreserv

-1,5

-1,8

-0,3

-3,8

2,8

Reserv för lärarlöner

0,0

0,0

0,0

-1,8

0,0

Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen
reserv för oförutsett

-0,5

0,0

0,5

-1,0

0,0

Reserv för näringslivsutveckling

-2,5

0,0

2,5

-2,1

0,0

Reserv för utveckling

-1,6

Reserver:

Reserv för lokalbehov och demografi

-13,2

Reserv motpost utdelning med mera

-5,0

0,0

5,0

-10,7

0,0

-10,9

0,0

10,9

24,7

0,0

Effektiviseringskrav ej utfördelade under kommunstyrelsen

5,0

0,0

-5,0

0,0

0,0

Oförusedd kostnad sanering Pottholmen

0,0

-4,9

-4,9

-15,0

-15,0

3 767,5

3 765,9

-1,6

3 605,6

3 627,7

-137,8

-137,8

0,0

-133,5

-134,2

8,8

15,3

6,5

14,6

16,4

25,6

29,4

3,8

17,5

21,8

-20,1

-12,4

7,7

-20,1

-12,7
3 600,5

Reserv ökade avskrivningskostn investeringsbudget

Avsättning saneringskostnader Pottholmen 2018
Skatteintäkter och statsbidrag
Avskrivningar
Utlåningsavgifter
Utdelning
Finansnetto:
TOTALT FINANSIERING

92
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1,6
13,2

3 682,1

3 733,7

51,7

3 550,1

RESULTAT

73,2

93,0

19,8

27,5

111,5

Procentuellt resultat i förhållande till skatteintäkter/statsbidrag

2%

2,5 %

0,0 %

0,8 %

3,1 %
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2017 års investeringsanslag
Tabell 68 SK AT TE- RESPEKTIVE AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET
Verksamhetsansvarig nämnd

Tabell 68 FORTSÄT TNING
Budget 2017

Utfall

Prognos
november 2017

860

559

600

860

559

600

27 635

14 768

16 205

Gata/parkverksamhet utrustning

1 000

992

999

Cykelstrategi och trafiksäkerhet

3 803

998

1 952

Gata/trafik

13 657

3 819

4 972

Summa Gata/trafik

17 460

4 817

6 924

Hamnverksamhet

5 421

3 613

5 636

Parkverksamhet

3 017

3 152

3 458

Stadsmiljöprogram

12 427

6 947

9 645

Inventarier

10 520

4 503

9 347

77 480

38 792

52 214

Investeringsområde

SK ATTEFINANSIERAT
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Fastighetsverksamhet

Summa Drift- och servicenämnden
FUNK TIONSSTÖDSNÄMNDEN

Fastighetsverksamhet
Inventarier

Summa Funktionsstödsnämnden
KOMMUNST YRELSEN

Exploateringsverksamhet
Fastighetsverksamhet

30 080

1 927

2 220

9 500

4 460

9 000

0

Prognos
november 2017

Affärsverken

140 000

128 400

0

Karlskronahem

136 000

50 868

0

7 500

7 863

0

0

0

0

SUMMA BOLAGSKONCERNEN

283 500

187 131

0

SUMMA KOMMUNKONCERNEN

747 600

388 425

244 914

101 443

68 156

86 851

9 189

0

0

120 132

72 616

95 851

3 232

1 835

2 000

Inventarier

3 232

1 835

2 000

Fastighetsverksamhet övrigt

37 375

58

350

Summa Fastighetsverksamhet

37 375

58

350

1 000

256

0

38 375

314

350

114 282

46 784

48 604

13 380

8 054

8 980

127 662

54 838

57 584

4 500

1 831

1 200

4 500

1 831

1 200

6 119

6 200

Fastighetsverksamhet
Inventarier

Summa Kunskapsnämnden
Inventarier

Summa Socialnämnden
Fastighetsverksamhet
Inventarier
Summa Äldrenämnden
SKATTEFINANSIERAT SUMMA

0
6 200

Kruthusen
Utveckling i Karlskrona AB

0

Summa Fastighetsverksamhet

Summa Kultur- och fritidsnämnden

ÄLDRENÄMNDEN

1 500

86 851

Inventarier

SOCIALNÄMNDEN

720

1 130

68 156

Summa Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen

KUNSK APSNÄMNDEN

797

1 808

101 443

Summa Kommunstyrelsen

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

28 272

Pottholmen inklusive ny brandstation
Kommunstyrelsen reserv
KOMMUNST YRELSEN/
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Utfall

Investeringsområde

INVESTERINGSRAMAR BOL AGSKONCERNEN
Inventarier

Summa Arbetsmarknadsnämnden
DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Budget 2017

Verksamhetsansvarig nämnd

0

6 200

6 119

6 200

408 521

178 831

218 219

AVGIFTSFINANSIERAT
DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Hamnverksamhet, avgift

3 133

3 122

3 133

52 446

19 341

23 562

Summa Drift- och servicenämnden

55 579

22 463

26 695

AVGIFTSFINANSIERAT SUMMA

55 579

22 463

26 695

464 100

201 294

244 914

VA/RH-verksamhet, avgift

SUMMA KARLSKRONA KOMMUN
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Resultaträkning
Noter
Not 1 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR (mnkr)

Tabell 69 K ARLSKRONA KOMMUN OCH DEN SAML ADE VERKSAMHETEN (mnkr)
Kommunen
Not
Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande intäkter
Verksamhetens kostnader

1

Jämförelsestörande kostnader
”Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar"
Avskrivningar

2

”Verksamhetens nettokostnader efter avskrivningar"
Skatteintäkter/Generella statsbidrag

3, 4

Resultat efter skatteintäkter

Den samlade verksamheten

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2016

1 019

1 006

2 057

2 082

0

0

0

0

-4 604

-4 412

-5 321

-5 156

0

0

0

0

-3 584

-3 407

-3 264

-3 074

-138

-134

-324

-321

-3 722

-3 541

-3 588

-3 395

3 766

3 628

3 766

3 628

44

87

178

233

Finansiella intäkter

5

108

98

23

9

Finansiella kostnader

6

-59

-73

-64

-78

93

112

138

164

Bokslutsdispositioner

0

0

0

-6

Skatt på årets resultat

0

0

-15

-5

93

112

123

153

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat
Balanskravsresultat
Resultat före extraordinära poster i % av skatteintäkter

2,5 %

3,1 %

3,7 %

4,5 %

Not 5 FINANSIELL A INTÄKTER (mnkr)

Den samlade
verksamheten

Kommunen
2017

2016

2017

2016

0,2

0,2

0,2

0,2

Upplösta bidrag till statlig
infrastruktur – avser bidrag
till påfart Rosenholm
Summa

0

0

0

0

Not 2 AVSKRIVNINGAR
All beräkning av avskrivningar görs på anskaffningsvärden (linjär metod).
Avskrivningarna utgör en kostnad för förvaltningarna och minskar det
bokförda värdet på deras anläggningstillgångar i motsvarande grad.
Investeringar som är gjorda 2018 och ianspråktagits under året har
börjat skrivas av månaden efter ianspråktagandet.
Avskrivningstiderna följer redovisningsreglementet och SKL:s
rekommendation. Bolagskoncernen tillämpar i dag komponentav
skrivning. Inom kommunen skrivs anläggningstillgångar inom fastig
hetsavdelningen anskaffade 2015 eller senare av enligt denna princip.
För anläggningstillgångar anskaffade tidigare kommer dessa successivt
att övergå till denna princip. Beträffande övriga materiella anläggnings
tillgångar inom kommunen har ambitionen varit att dessa under 2017
skulle komma att tillämpa denna princip. Detta har ej hunnits med under
2017 men planen är att detta kommer att hinnas med under 2018.

Not 3 SK AT TEINTÄKTER (mnkr)

2017

2016

2017

2016

2 882

2 999

2 882

Preliminär slutavräkning
innevarande år

-10

-11

-10

-11

Slutavräkningsdifferens
föregående år

0

0

0

0

Mellankommunal
kostnadsutjämning

0

0

0

0

2 989

2 871

2 989

2 871

Summa skatteintäkter

2016

2017

1

7

1

7

Utdelningar kommunala bolag

23

13

0

0

Borgens- och utlåningsavgifter
kommunala bolag

15

18

0

0

Ränteintäkter kommunala bolag

47

58

0

0

Realisationsvinst

22

1

22

1

Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

2016

1

2

1

2

108

98

23

9

Not 6 FINANSIELL A KOSTNADER (mnkr)
Den samlade
verksamheten

Kommunen
2017

2016

2017

2016

Räntekostnader externa
långivare

58

72

58

72

Räntekostnader kommunala
bolag

-5

-5

0

0

Summa finansiella kostnader

2 999

Preliminär skatteinbetalning

2017
Ränteintäkter externa banker

Övriga finansiella kostnader
Den samlade
verksamheten

Kommunen

Den samlade
verksamheten

Kommunen

5

6

6

6

59

73

64

78

Not 4 STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING (mnkr)
Den samlade
verksamheten

Kommunen
2017

2016

2017

2016

26

41

26

41

0

0

0

0

Inkomstutjämningsavgift

626

572

626

572

Kostnadsutjämningsavgift

-41

-40

-41

-40

-1

-2

-1

-2

116

114

116

114

Utjämningsavgift/bidrag LSS
Strukturbidrag

Regleringsavgift/bidrag
Kommunal fastighetsavgift
Generella bidrag från staten
Summa statsbidrag

52

73

52

73

777

757

777

757

Redovisningen av den kommunala slutavräkningen baseras på Sveriges
Kommuner och Landstings (SKL) decemberprognos. Redovisningen
av skatteintäkterna följer därmed rekommendation nr 4.2 från Rådet
för Kommunal Redovisning, som publicerades i december 2007.
I det generella bidraget från staten ingår 10,9 mnkr avseende byggbonus.
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Balansräkning

Noter
Not 8 FORTSÄT TNING

Not 7 IMMATERIELL A TILLGÅNGAR (mnkr)
Tabell 70 K ARLSKRONA KOMMUN OCH DEN SAML ADE VERKSAMHETEN (mnkr)
Kommunen
Not

Utfall 2017

Kommunen

Den samlade verksamheten
Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2016

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

7

0

0

8

4

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

8

1 910

1 955

4 371

4 443

Maskiner och inventarier

9

125

120

1 626

1 498

Pågående nyanläggningar

10

191

57

371

285

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar

11

462

463

73

74

Andra långfristiga fordringar

12

3 476

3 474

23

22

6 164

6 069

6 472

6 326

13

1

2

1

2

14

1

1

39

38

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd
Pågående exploateringar

14

112

109

112

109

Andra kortfristiga fordringar

15

439

505

591

670

Likvida medel

16

153

69

189

95

705

684

932

912

6 871

6 754

7 405

7 239

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
EGET K APITAL , AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

17

varav årets resultat

1 402

1 309

1 389

1 269

93

112

123

153

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande

18

221

207

221

207

Övriga avsättningar

18

22

21

159

150

Långfristiga skulder till kreditinstitut

19

4 176

4 201

4 465

4 489

Övriga långfristiga skulder

19

254

222

77

63

Övriga kortfristiga skulder

20

796

794

1 094

1 060

5 227

5 217

5 636

5 612

Skulder

Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Borgensförbindelser och ställda panter
Ansvarsförbindelser pensioner

21

6 871

6 754

7 405

7 239

200

200

84

82

1 171

1 203

1 171

1 203

Löneskatt ansvarsförbindelser pensioner

284

292

284

292

Soliditet i %

20,4

19,4

18,8

17,5

2017

2016

2017

2016

Ingående anskaffningsvärde

0

0

17

17

Inköp

0

0

6

0

Försäljning/utrangering

0

0

0

0

Utgående anskaffningsvärde

0

0

24

17

Ingående avskrivningar

0

0

-13

-11

Försäljning/utrangering

0

0

0

0

Årets avskrivningar

0

0

-2

-2

Utgående ackumulerade
avskrivningar

0

0

-15

-13

PÅGÅENDE
NYANL ÄGGNINGAR

Not 9 MASKINER OCH INVENTARIER (mnkr)
Den samlade
verksamheten

Kommunen
2017

2016

2017

2016

IB ackumulerat
anskaffningsvärde

552

526

3 001

2 917

Årets anskaffningar

29

27

251

104

Omklassificering

0

0

3

8

0

0

0

0

Utrangeringar

0

0

-2

0

SUMMA IMMATERIELLA
TILLGÅNGAR

0

0

8

4

Omräkningsdifferenser,
Moderbolagskoncernen

0

0

0

1

Försäljningar

Not 8 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISK A

UB ackumulerat
anskaffningsvärde

ANL ÄGGNINGAR (mnkr)

IB ackumulerade avskrivningar

Den samlade
verksamheten

Kommunen
2017

2016

2017

2016

Ingående restvärde

153

178

161

185

Årets avskrivningar

-22

-23

-21

-23

Återförda avskrivningar

7

0

7

0

Återförda anskaffningar

-9

0

-9

0

Nedskrivningar

0

-2

0

-2

Försäljningar

0

0

0

0

Utgående restvärde

129

153

138

161

2 621

2 443

6 233

6 021

Investeringsbidrag

0

0

0

0

Omklassificering

0

0

46

34

Årets anskaffningar

73

178

87

182

Försäljningar

-5

0

-8

-4

Ingående ackumulerat
anskaffningsvärde

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

2 689

2 621

6 358

6 233

Ingående ackumulerade
avskrivningar

-819

-731

-1 948

-1 775

Återförd avskrivning
på grund av försäljning

2

0

5

2

Omklassificering

0

0

0

0

-91

-87

-179

-174

-908

-819

-2 122

-1 948

Ingående och utgående
ackumelerade uppskrivningar

0

0

2

2

Ingående ackumulerade
nedskrivningar

0

0

-6

-6

Återförd nedskrivning

0

0

0

0

Årets nedskrivningar

0

0

0

0

Utgående ackumulerade
nedskrivningar

0

0

-6

-6

1 910

1 955

4 371

4 443

Utgående ackumulerade
avskrivningar

SUMMA FASTIGHETER
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Restvärde redovisas för kommunen tom 1997-12-31. I ackumulerade
anskaffningar och avskrivningar ingår kommunen from 1998-01-01.
I anskaffningsvärdet för större investeringar som överstiger 5 mnkr
och pågår under minst 1 år ingår lånekostnader. Under 2017 har
kommunens genomsnittliga ränta på lån använts 1,87% (2,41 %).
Under året har totalt räntor på 504 tkr (1 571 tkr) aktiverats.

Dataprogram

Årets avskrivningar

98

Den samlade
verksamheten

0

0

-10

-29

581

552

3 244

3 001

-432

-410

-1 501

-1 406

Återförd avskrivning
på grund av försäljning

0

0

7

25

Återförd avskrivning
på grund av utrangering

0

0

1

0

Omklassificering
Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar

0

0

3

1

-25

-22

-124

-120

-457

-432

-1 615

-1 501

Ingående ackumulerade
nedskrivningar

0

0

-2

0

Återförd nedskrivning

0

0

0

0

0

-1

Omräkningsdifferenser,
Moderbolagskoncernen
Årets nedskrivningar

0

0

-1

-2

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

0

-3

-2

125

120

1 626

1 498

UB bokfört värde

Anskaffningar gjorda from 1998-01-01 särredovisas med
anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar. Anskaffningar
samt avskrivningar till och med 1998 redovisas med restvärde.

Not 10 PÅGÅENDE INVESTERINGAR (mnkr)
Den samlade
verksamheten

Kommunen
2017

2016

2017

2016

57

113

285

248

155

52

395

270

0

0

0

-2

Omklassificeringar
(färdigställande)

-21

-108

-309

-230

Utgående ackumulerade
pågående nyanläggningar

191

57

371

285

Ingående ackumulerade
pågående nyanläggningar
Årets anskaffning
Försäljningar

K arl s k rona k omm u n s å r s re d o v is n in g 2 0 1 7 |

99

Not 11 AKTIER OCH ANDEL AR (mnkr)

Not 16 LIK VIDA MEDEL (mnkr)
Den samlade
verksamheten

Kommunen

Den samlade
verksamheten

Kommunen

2017

2016

2017

2016

Aktier Moderbolagskoncern

313

313

0

0

Övriga aktier och andelar

136

136

60

60

Förlagsbevis kommuninvest

8

8

8

8

Bostadsrätter

5

6

5

6

462

463

73

74

Summa aktier och andelar

Not 19 L ÅNGFRISTIGA SKULDER (mnkr)

Koncernkonto
Övriga konton, konton delägda
bolag och kommunalförbund
Summa likvida medel

2017

2016

2017

2016

153

69

153

69

Externa långivare

0

0

36

26

Rörelsekredit

153

69

189

95

Fordringar koncernföretag
Övriga långfristiga fordringar
Summa långfristiga fordringar

2017

2016

2017

2016

3 476

3 474

0

0

Årets upplösning
Period för upplösning av bidraget
Upprustning Emmabodabanan
Upplöst belopp

2016

2017

2016

1 309

1 198

1 266

1 116

93

112

123

153

1 402

1 309

1 389

1 269

0

0

23

22

3 476

3 474

23

22

Av kommunens egna kapital uppgår VA-kollektivets andel till
5,6 mnkr 2017 (11,2).

Återstående antal år VA
(vägt snitt)

2016

2017

2016

3

3

3

3

-2

-1

-2

-1

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

15 år

15 år

15 år

15 år

2

2

2

2

-2

-2

-2

-2

Omedelbar upplösning 2011

Den samlade
verksamheten

Kommunen
2017

2016

2017

2016

PENSIONSSKULD
Ingående skuld
Åtagande för garantipensioner
Årets ökning av nyintjänade
pensioner
Utgående avsättning
pensionsskuld

167

157

167

Ingående skuld
Årets avsättning särskild
löneskatt

Den samlade
verksamheten

Kommunen
2017

2016

2017

2016

Drift- och serviceförvaltningen

1

1

1

1

Affärsverkens förråd

0

0

38

37

Summa förråd

1

1

39

38

112

109

112

109

Not 15 ANDRA KORTFRISTIGA FORDRINGAR (mnkr)
Den samlade
verksamheten

Kommunen
2017

2016

2017

2016

Kundfordringar

48

37

143

135

Fordringar koncernföretag

64

55

0

0

Interimsfordringar

104

96

173

173

Fordringar Migrationsverket

119

180

119

180

Fordringar övriga statliga verk

76

100

76

100

Övriga kortfristiga fordringar

29

37

81

82

439

505

591

670

1 00

2016
4 466

0

23

0

23

115

68

0

0

9

9

9

9

68

54

68

54

4 430

4 423

4 543

4 552

29

28

29

28

Den samlade
verksamheten

2016

2017

2016

105

113

240

203

Förutbetalda intäkter

16

12

16

12

Skulder till koncernföretag

43

44

0

0

Pension individuell del

114

107

114

107

Övriga interimsskulder

303

294

415

415

Övriga kortfristiga skulder

214

224

309

157

323

Summa kortfristiga skulder

796

794

1 094

1 060

0

-1

0

-1

11

10

11

10

178

167

178

167

Not 21 BORGENSÅTAGANDEN, ANSVARSFÖRBINDELSER
OCH STÄLLDA PANTER (mnkr)
Den samlade
verksamheten

Kommunen

Not 14 FÖRRÅD OCH EXPLOATERINGAR (mnkr)

Summa kortfristiga fordringar

2017
4 465

2017

2017

2016

2017

0

1

0

1

200

199

50

49

0

0

34

32

Ansvarsförbindelser pensioner

1 171

1 203

1 171

1 203

Löneskatt ansvarsförbindelser
pensioner

284

292

284

292

1 655

1 695

1 539

1 577

SÄRSKILD LÖNESKATT

Pågående exploateringar

2016
4 269

Kommunen

Not 18 AVSÄT TNINGAR (mnkr)

2017

2017
4 238

Not 20 KORTFRISTIGA SKULDER (mnkr)

Leverantörsskulder

Den samlade
verksamheten

Kommunen

Upplöst belopp

Årets resultat

2017

Summa eget kapital UB

Not 13 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR (mnkr)

Påfart Rosenholm

IB eget kapital

Finansiell leasing

Summa långfristiga skulder

Den samlade
verksamheten

Kommunen

Den samlade
verksamheten

Kommunen

Skulder koncernföretag
Förutbetalda anslutningsavgifter VA

Not 17 EGET K APITAL (mnkr)
Not 12 L ÅNGFRISTIGA FORDRINGAR (mnkr)

Den samlade
verksamheten

Kommunen
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Utgående avsättning
särskild löneskatt

40
3

38
2

40
3

38
2

Kommunala företag, helägda
Övriga

43

40

43

40

Från och med 2007 redovisas kommunens utgående pensionsskuld
enligt RIPS07, riktlinjer för beräkning av pensionsskuld.
Pensionsskulden är summan av pensionsreserverna för varje
enskild arbetstagare och pensionstagare.
Pensionsreserven definieras i RIPS07 som nuvärdet av framtida
utfästa pensionsutbetalningar till den del de anses vara intjänade
när beräkningen görs.
Från och med 2013 redovisas kommunens andel av
Räddningstjänsten Östra Blekinges avsättningar för pension här.
Kommunen har inga avsatta pensionsmedel.
ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
Ingående skuld

21

35

150

154

avser: avsättning marksanering
Pottholmen

15

6

15

6

avsättning marksanering
Östersjöhallen

7

15

7

15

avsättning för
uppskjutna skatter

0

0

113

106

avsättning för deponi

Egna hem

0

0

24

24

Utgående saldo övriga
avsättningar

22

21

159

150

Summa avsättningar

243

228

380

358

Summa borgensförbindelser
och ställda panter

2016

Pensionsåtagande förtroendevalda
Kommunens åtagande regleras i kollektivavtalet ”Bestämmelser om
pension och avgångsersättning för förtroendevalda” (PBF). Analys
har gjorts beträffande kommunens pensionsåtagande för de förtro
endevalda 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.
OPF– Omställningsstöd och Pension för förtroendevalda
OPF-Kl gäller för alla nya politiker from valet 2014. OPF innehåller aktiva
omställnings insatser samt ekonomiskt omställningsstöd. Även fritids
politiker har nu rätt till pensionsavsättning på sina arvoden inte bara
på den förlorade arbetsförtjänsten. Detta kommer innebära att
kommunens pensionskostnad kommer att stiga för fritidspolitiker. Den
som har 40 % eller mer som politiker och omfattas av OPF-Kl har rätt
till avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd
samt familjeskydd.
Avgångsersättningen
Avgångsersättningen avser ett garanterat belopp på kort tid för att
trygga en omställning till ett annat arbete i närtid. Dessa bestämmelser
gäller för förtroendevald för vilken gällt PBF intill avgången från upp
draget och som inte får rätt till visstidstidspension enligt PBF enbart
på grund av att åldersvillkoret 50 år inte är uppfyllt.
Visstidspension
Visstidspension utges efter ansökan till förtroendevald som efter
50 men före 65 års ålder uppfyller nedan angivna villkor:
a) uppdraget upphör vid utgången av mandatperioden, eller
b) uppdraget upphör före mandatperiodens utgång av annan anledning
än återkallelse enligt 4 kap. 10 § Kommunallagen och den förtroende
valde 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 från
och med den månad varunder den förtroendevalde fyller 65 år och
som då avgår från pensionsgrundande uppdrag eller som intill dess
haft rätt till visstidspension eller sjukpension. Ålderspensionen
samordnas med allmän och annan intjänad pension.
Pensionsåtagandet
Åtagandet är oerhört svårt att bedöma och är avhängigt av såväl val
resultat i kommunfullmäktigevalet som förtroendemäns val att bejaka
upprätthållandet av ett uppdrag över tid. Respektive partiorganisations
beslut om tillsättande av uppdrag påverkar också kommunens åtagande.
Antal aktuella förtroendemän 5 st (8 st).

Beräkning per
Karlskrona kommun har i november 1993 (kommunfullmäktige §189)
ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga
280 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av
ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållan
de 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 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 484 mnkr och totala
tillgångar till 349 244 mnkr. Kommunens andel av de totala förplikt
elserna uppgick till 4 498 mnkr och andelen av de totala tillgångarna
uppgick till 4 599 mnkr.

2017-12-31
(definitiv)
varav visstids
pension
varav OPF-KL
2018-12-31
(prognos)
varav visstids
pension
varav OPF-KL
2019-12-31
(prognos)

Avsatt till Ansvarsförbindelse
pension före 1998 visstids
10 598

Nya Gamla
utbet utbet

1 179

6 008

0

0

1 222

6 388

0

170

1 293

5 933

0

995

0
934
12 013
0
1 249
13 002

varav visstids
pension

0

varav OPF-KL

1 606
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Betalningsflödesrapport
Not 22 INVESTERINGAR MATERIELLA TILLGÅNGAR (mnkr)

Tabell 67 K ARLSKRONA KOMMUN OCH DEN SAML ADE VERKSAMHETEN (mnkr)
Kommunen
Not

Utfall 2017

Den samlade verksamheten
Utfall 2016

Utfall 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader (-)
Justering ej rörelsekapitalpåverkande poster med mera
Justering avsättningar
Summa verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter och intäkter av bidrag
Finansnetto
Betalningsflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet

1 019

1 006

2 057

2 082

-4 604

-4 412

-5 321

-5 156

0

0

-16

-12

15

-2

22

9

-3 570

-3 409

-3 257

-3 078

3 766

3 628

3 766

3 628

49

25

-40

-69

245

243

468

481

2017

2016

2017

2016

Inventarier

29

26

253

113

Fastigheter

73

176

133

217

Pågående nyanläggningar

134

-56

86

37

SUMMA

236

146

472

367

Not 23 AV Y T TRADE MATERIELL A TILLGÅNGAR (mnkr)

Betalningsflöde från förändringar av rörelsekapitalet:
Ökning(-)/minskning(+) lager

-3

-15

-5

-23

(bokfört värde)

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar

66

-177

79

-160

Summa rörelsekapitalförändring
Betalningsflöde från den löpande verksamheten

2

5

34

-10

65

-187

108

-193

310

56

576

288

Den samlade
verksamheten

Kommunen
Inventarier

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder

Den samlade
verksamheten

Kommunen

Utfall 2016

Fastigheter

2017

2016

2017

2016

0

0

2

3

4

0

5

0

4

0

7

3

(bokfört värde)
SUMMA

Not 24 INVESTERINGAR FINANSIELLA TILLGÅNGAR (mnkr)
INVESTERINGAR
Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i fastigheter (-)
Investeringar i inventarier (-)
Investeringar i pågående investeringar(-)

22
22
22

0

0

-6

0

-73

-176

-133

-217

-29
-134

-26
56

-253
-86

-113
-37

2017

2016

2017

2016

Förlagslån

0

0

0

0

Aktier och andelar

0

0

0

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Investeringar av finansiella tillgångar (-)

24

1

1

1

1

Bostadsrätter

Avyttrade anläggningstillgångar (+)

23

4

0

7

2

SUMMA

-231

-145

-471

-364

Investeringsnetto

Den samlade
verksamheten

Kommunen

FINANSIERING
Ökning(-)/minskning(+) utlåning

-2

14

-1

-1

Ökning(+)/minskning(-) upplåning

7

107

-10

97

Finansieringsnetto

5

121

-11

96

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

0

0

0

0

84

32

94

19

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel per 2017-12-31 respektive 2016-12-31
Förändring likvida medel
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69

37

95

76

153

69

189

95

84

32

94

19
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VA-verksamheten
Tabell 72 DRIFT-OCH SERVICENÄMNDEN – K ARLSKRONA KOMMUN, VA-VERKSAMHETEN (mnkr)

Tabell 73 K ARLSKRONA KOMMUN, VA-VERKSAMHETEN (tkr)
2017

2016

RESULTATRÄKNING
Verksamhetens intäkter extern
Verksamhetens intäkter koncerninternt
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhtens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansnetto
Extraordinära poster
Bokslutsdispositioner
Förändring av Eget kapital

BAL ANSRÄKNING

Not

2017-12-31

2016-12-31

626

623

19

16

2

0

TILLGÅNGAR
169

174

41

41

-178

-176

-28

-28

4

11

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Fastigheter
Pågående nyanläggning
Maskiner och inventarier

6

9

-15

-19

-6

1

Långfristiga fordringar

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

Bidrag till statlig infrastruktur

-6

1

Omsättningstillgångar

Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

Förråd, lager

0

0

647

639

1

1

11

11

Fordringar koncernföretag

2

1

Kortfristiga fordringar

5

1

Likvida medel

2

9

21

22

668

661

-11

-10

Kundfordringar

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
EGET K APITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital, ingående värde
Årets resultat
Summa eget kapital

6

-1

-6

-11

-579

-579

Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
L ÅNGFRISTIGA SKULDER
Långfristiga skulder till kommunen
Långfristiga skulder till koncernföretag
Långfristiga skulder, anslutningsavgifter
Summa långfristiga skulder

-68

-54

-647

-633

-16

-17

KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga skulder

1

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

-16

-17

-668

-661

Not 1
Leverantörsskulder
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2016

-2

-2

Kortfristiga skulder kommunen

2

1

Kortfristiga skulder koncernen

-2

-2

Övriga kortfristiga skulder

-6

-5

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

-9

-10

-16

-17

Summa

1 04
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Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för år 2017

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 17

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat

Vi vill därmed rikta anmärkning mot drift- och service

den verksamhet som bedrivits av kommunstyrelsen,

nämnden, som allvarligt brustit i utövande av styrning,

kunskapsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och

uppföljning och kontroll. Detta då det funnits för få

samhällsbyggnadsnämnden, äldrenämnden, funktions

kontroller för att täcka upp risker i samband med

stödsnämnden, socialnämnden, drifts- och servicenämnden,

lönekörningar och att det varit otydligt vem som burit

arbetsmarknadsnämnden samt överförmyndarnämnden.

ansvar för att kontroller genomförs.

Vidare har vi, genom att vara utsedda lekmannarevisorer,

Vidare ser vi anledning att rikta anmärkning mot funk-

även granskat verksamheten i Karlskrona Moderbolag AB,

tionsstödsnämnden, socialnämnden och kunskapsnämnden

AB Karlskronahem, Affärsverken Karlskrona AB, Affärs

eftersom de brustit i sin interna kontroll då det förekommit

verken Energi AB, Affärsverken Elnät AB, Kruthusen

felaktiga löneutbetalningar beroende på bristande rutiner/

Företagsfastigheter AB, Utveckling i Karlskrona AB och

medvetna avsteg från riktlinjer kring till exempel godkännande

Karlskrona Fryshus AB under 2017.

av övertid, jour och frånvaro.

Styrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i

föreskrifter samt de mål, beslut och riktlinjer som gäl-ler

Karlskrona kommun inte fullt ut har bedrivit verksamheten

för verksamheten. Styrelsen och nämnderna ansvarar

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

också för att det finns till-räcklig intern kontroll samt för

tillfredsställande sätt.

återredovisningen till kommunfullmäktige av hur de
fullgjort uppdraget.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern
kontroll och redovisning och att pröva om verksamheten

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande.
Vi bedömer att de finansiella mål som fullmäktige ställt
upp uppnås.

bedrivits i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige.

Vi bedömer att av de övergripande verksamhetsmålen

Utifrån granskningsresultatet under 2017 väljer vi att

är endast sex av elva mål helt uppfyllda, fyra mål är delvis

lyfta fram slutsatserna från granskningen av löneprocessen:

uppfyllda och ett mål är ej uppfyllt (vilket är målet ”Ha väl-

Under 2017 genomfördes en granskning av löneprocessen

färdsverksamheter som håller hög klass i nationell jämförel

och vår sammanfattande bedömning var att det finns stora

se”). Av de totalt sett 67 specificerade uppdragen bedöms

brister i löneprocessen samt inom riskutvärdering, interna

46 vara uppfyllda, 19 delvis uppfyllda, ett ej uppfyllt och

kontroller och rutiner. Bristerna har resulterat i att många

ett ej möjligt att mäta. Vår bedömning är att måluppfyllelsen

felaktigheter i kommunens lönehantering har uppstått.

är rimlig.

Fortsätter på nästa sida
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Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2017

Ledamöter i ovanstående nämnder inbegriper samtliga

godkänns.

ledamöter i nämnden under år 2017 förutom de som

Vi riktar anmärkning mot drift- och servicenämnden
för bristande styrning, ledning och kontroll.
Vi riktar anmärkning mot funktionsstödsnämnden för
bristande styrning, ledning och kontroll.
Vi riktar anmärkning mot socialnämnden för bristande

tillträtt efter 30 juni 2017. De ledamöter som tillträtt efter
30 juni 2017 undantas från anmärkning.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat

Vi bedömer att av de övergripande verksamhetsmålen är

organ.

den verksamhet som bedrivits av kommunstyrelsen,

endast sex av elva mål helt uppfyllda, fyra mål är delvis

kunskapsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och

uppfyllda och ett mål är ej uppfyllt. Av de totalt sett 67

Vi åberopar bifogad redogörelse och tidigare över

samhällsbyggnadsnämnden, äldrenämnden, funktions

specificerade uppdragen bedöms 46 vara uppfyllda, 19

lämnade rapporter.

stödsnämnden, socialnämnden, drifts- och servicenämnden,

delvis uppfyllda, ett ej uppfyllt och ett ej möjligt att mäta.

arbetsmarknadsnämnden samt överförmyndarnämnden.

Vi bedömer att måluppfyllelsen är rimlig.

styrning, ledning och kontroll.
Vi riktar anmärkning mot kunskapsnämnden för
bristande styrning, ledning och kontroll.

Revisionsberättelse för år 2017

Styrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten

Karlskrona den 17 maj 2018

bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2017

föreskrifter samt de mål, beslut och riktlinjer som gäller

godkänns.

för verksamheten. Styrelsen och nämnderna ansvarar

Vi yrkar att ansvarsfrihet inte beviljas följande per-

också för att det finns tillräcklig intern kontroll samt för

soner i drift- och servicenämnden: Peter Johansson

återredovisningen till kommunfullmäktige av hur de

(ord.), Gunilla Ekelöf (1:e vice ord.), Anna Ottosson

fullgjort uppdraget.

(2:e vice ord.). Vi riktar anmärkning till övriga ledamöter

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern
kontroll och redovisning och att pröva om verksamheten
bedrivits i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige.
Utifrån granskningar under 2017 väljer vi att lyfta fram
följande slutsatserna (se bilaga 1).
Under 2017 genomfördes en granskning av löneprocessen
och vår bedömning utifrån denna är att det finns stora
brister i löneprocessen samt inom riskutvärdering, interna

i drift- och servicenämnden.
Vi riktar anmärkning mot kommunstyrelsen.
Vi riktar anmärkning mot funktionsstödsnämnden
för bristande styrning, ledning och kontroll.
Vi riktar anmärkning mot socialnämnden för bristande
styrning, ledning och kontroll.
Vi riktar anmärkning mot kunskapsnämnden för
bristande styrning, ledning och kontroll.

kontroller, ekonomiska processer, uppföljning, åtgärder

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Bilaga 1 Revisorernas redogörelse 2017
Bilaga 2 Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för de kommunala bolagen
Bilaga 3 Sakkunniga revisorers rapport

och rutiner. Vi vill därför inte tillstyrka ansvarsfrihet för

Ledamöter i ovanstående nämnder som tillträtt efter

följande personer inom drift- och servicenämnden, vilka

30 juni 2017 undantas från anmärkning.

allvarligt brustit i utövande av styrning, uppföljning och

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för

kontroll: Peter Johansson, Gunilla Ekelöf och Anna Ottosson.

styrelse och nämnder – förutom de namngivna personer

Vi vill rikta anmärkning till övriga ledamöter i denna nämnd.

i drift- och servicenämnden som ovan påpekats.

Vidare vill vi rikta anmärkning till kommunstyrelsen
eftersom det finns uppgifter om att HR-funktionen varit

Vi åberopar bifogad redogörelse och därutöver tidigare av

vidtalad om problemen utan att ingripa. Vi vill också rikta

revisorerna överlämnade rapporter och de dialoger som skett.

anmärkning till de i redogörelsens uppgivna nämnder
som brustit i sin interna kontroll vilket lett till felaktiga

Karlskrona den 2018-05-06

löneutbetalningar.
Vi bedömer att styrelse och nämnder i Karlskrona
kommun inte fullt ut har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfred
ställande sätt (se bilaga 1 med slutsatser).
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande.
Vi bedömer att de finansiella mål som fullmäktige ställt
upp uppnås.

1 08
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Bilaga 1 Bo Löfgren redogörelse 2017
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Ordlista

Likviditet

Nettolåneskuld

Betalningsberedskap på kort sikt.

Nettot av kommunens långfristiga skulder som inte har
motsvarande fordran på någon organisation i kommunens

Långfristiga fordringar

samlade verksamhet. Visar den egentliga långsiktiga
skulden i kommunen

Anläggningskapital

Eget kapital

Fordringar som förfaller till betalning senare än ett år från

Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden

Skillnaden mellan tillgångar och skulder och avsättningar.

balansdagen.

mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

Kommunens totala kapital består av: anläggningskapital

Anläggningstillgång

Soliditet

(bundet kapital i anläggningar med mera) och rörelsekapital

Långfristiga skulder

Visar betalningsförmåga på lång sikt. Andelen eget

(fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål).

Skulder som löper på längre tid än ett år.

kapital dividerat med totala tillgångar, det vill säga graden
av egenfinansierade tillgångar. I den sammanställda

Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk,
Extraordinära poster

Löptid

redovisningen samt för koncernens bolag justeras det

Poster som saknar klart samband med kommunens ordinarie

Den tid som återstår innan ett värdepapper förfaller till

egna kapitalet med 78 procent av obeskattade reserver

Avskrivning

verksamhet, är av sådan typ att de inte kan förväntas inträffa

betalning.

dividerat med totalt kapital.

Anläggningstillgångar som fortlöpande minskar i värde

ofta eller regelbundet och uppgår till ett väsentligt belopp.

exempelvis byggnader, mark, aktier, inventarier, maskiner.

Nettoinvesteringar

Årets resultat

avskrivning. Avskrivningen baseras på anskaffningsvärdet

Kapitalkostnader

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag

Resultatet uttrycks som skillnaden mellan intäkter och

och utifrån den förväntade livslängden.

Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och intern ränta.

samt avdrag för bokfört värde på avyttrade anläggnings

kostnader, och utläses av resultaträkningen.

ska årligen belastas med värdeminskning, det vill säga

tillgångar.
Balanslikviditet

Kommunens samlade verksamhet

Visar betalningsförmågan på kort sikt, och förklaras av

Den verksamheten som kommunen bedriver i såväl

Nettokostnader

omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder.

kommunen, de kommunala bolagen och kommunala

Driftkostnader inklusive avskrivningar efter avdrag för

uppdragsföretag.

driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med

Balansräkning

skattemedel.

Beskriver kommunens finansiella ställning på bokslutsdagen.

Komponentavskrivning

Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt kapital.

En materiell anläggningstillgång kan vara uppdela i olika

Nettokostnadsandel

Skulder och eget kapital visar hur kapitalet har anskaffats.

komponenter som är av värde och som har väsentliga

Hur stor andel av skatteintäkter och statsbidrag som

skillnader i nyttjandeperioder. Dessa anläggningstillgångars

använts för finansiera verksamhetens nettokostnader.

Balansomslutning

komponenter skrivs av med olika tider komponent för

Summan av tillgångssidan vid bokslutsdatum. Det vill

komponent.

Omsättningstillgång
Lös egendom som inte är anläggningstillgång.

säga summa tillgångar.
Konsolidering
Betalningsflödesrapport

Eliminering av interna mellanhavanden i en koncern.

Fördelning av kostnader och intäkter på den redo

Visar hur årets verksamhet, investeringar och finansiering
har påverkat likvida medel.

Periodisering

Kortfristiga fordringar

visningsperiod till vilken de hör.

Fordringar som förfaller till betalning inom ett år från
Budgetavvikelse

balansdagen.

Resultaträkning
Sammanfattar intäkter och kostnader och visar årets

Avser över- eller underskott i förhållande till budget.
Kortfristiga skulder

resultat, samt förklarar hur det uppkommit. Det egna

Derivatinstrument

Skulder som förfaller till betalning inom ett år från

kapitalets förändring kan även utläsas av balansräkningen.

Finansiellt instrument vars pris är beroende av ett annat

balansdagen.
Rörelsekapital

slags värdepapper. Ett syfte med derivatinstrument är att
hantera kurs- och ränterisker. De vanligaste derivatinstru

Kostnadsomsättning

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga

menten är optioner, terminer och swappar.

Summan av alla kostnader brutto.

skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella
styrka på kort sikt.

Driftredovisning

Likvida medel

Redovisar utfall i förhållande till fastställd driftbudget och

Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt,

sammanfattas huvudsakligen nämndsvis.

exempelvis kassa och banktillgångar, postväxlar och aktier.
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Definitioner uppföljning medarbetare
Tillsvidareanställd

Frisknärvaro

Är en medarbetare vars anställning enligt avtal pågår tills

En medarbetare räknas som frisk om hon/han har upp till

uppsägning sker från någon part. En tillsvidareanställning

och med fem (5) sjukdagar.

kan vara på hel- eller deltid.
Sjukdagar
Visstidsanställd

Antal dagar per år som en medarbetare är frånvarande på

Är en medarbetare som från början har ett fastställt

grund av sjukdom.

slutdatum. Det kan vara ett vikariat eller en allmän
visstidsanställning (AVA) på hel- eller deltid.

Chef
Är en medarbetare som har personal- arbetsmiljö-,

Timavlönad

budget- och verksamhetsansvar.

Är den medarbetare som anställs kortare tid än tre (3)
månader och inte är månadsavlönad.
Årsarbetare
Är samtliga medarbetare (hel- och deltider) omräknat till
heltidstjänster.

1 12

| K a r l sk ro n a k o m m u n s års redo vi s n i n g 2 0 1 7

K arl s k rona k ommu n s å r s re d o v is n in g 2 0 1 7 |

113

Saleboda

28

Holmsjö

Nävragöl

122

Spjutsbygd

Tving

Brömsebro

Fridlevstad

Rödeby

E22

Fågelmara

E22

Lyckeby

Nättraby

Kristianopel

Ramdala

Jämjö

Karlskrona
Hasslö

Aspö

Tjurkö

Sturkö

Torhamn

Östersjön

KARLSKRONA KOMMUN
UTGIVARE: Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och finans i samarbete med kommunikation- och marknadsföringsavdelningen
PRODUKTION: Infab Kommunikation AB, infab.nu
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