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Uppföljning uppdrag per mars månad

1.1 Sammanställning
Av de totalt 53 uppdragen är:





6 stycken ej påbörjade
38 stycken påbörjade
6 stycken färdiga
3 stycken stoppade

1.2

Mål och uppdrag 2018

Vi gör det tillsammans - en framtid som håller
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.

 Mål 1: Karlskrona är en öppen och välkomnande kommun
 Mål 2: Karlskrona kommun är en attraktiv arbetsgivare
Uppdrag 1: Kommunen ska implementera FNs utvecklingsagenda, Agenda 2030
Status
Påbörjad

Kommentar:
Handlingsplan arbetas fram, implementering av agendan pågår och kommer att fortsätta fram till
år 2030. Implementeringsarbetet i kommunen ska vara klart 2018.
Samtliga förvaltningars ledningsgrupper har genomfört workshops i Agenda 2030 och tagit del av
kortare utbildning i vad Agenda 2030 är. Framtagande av struktur för uppföljning av hur
kommunen arbetar med Agenda 2030 är under framtagande och ska samordnas med ordinarie
uppföljning. Samarbete med gymnasieskolans elever testas i arbetet med Agenda 2030.

Uppdrag 2: Under 2018 ska revidering av folkhälsoplanen och mångfaldsplanen
påbörjas.
Status
Stoppad
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Kommentar:
Med anledning av valet hösten 2018 vill inte politiken fatta beslut om styrdokument under 2018.
Handlingsplaner tas istället fram 2019. Nuvarande dokument gäller till dess nya utarbetats och
beslutats om.

Uppdrag 3: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa arbetssätt som underlättar
medarbetares möjlighet till karriärväxling, jobb och arbetsuppgifter
Status
Påbörjad

Kommentar:
"Koll" ska vara implementerat fullt ut 2019-12-31. Koll är ett systemstöd för att dokumentera och
följa upp kompetens hos medarbetare. Systemstödet underlättar överblick och helhetssyn av
medarbetarnas kompetensinnehav och behov av kompetenspåfyllning. Koll är ett verktyg i arbetet
med strategisk kompetensförsörjning.
Ny rutin som inkluderar karriärväxling utifrån samma modell som "Förvaltningsringen". Klar Q3.
Syftet med denna rutin är att medarbetare ska få möjlighet att utvecklas i arbetslivet.

Uppdrag 4: Kommunstyrelsen får i uppdrag att förbereda för kommande lagstiftning om
barnkonvention
Status
Påbörjad

Kommentar:
Området omvärldsbevakas. När lagstiftningen finns på plats kommer förslag till åtgärdsplan
presenteras. I dagsläget är tidplanen att lagen kommer att börja gälla år 2020. Arbetet är påbörjat
så långt det är möjligt att förbereda och kommer att synkas med befintliga beslut och
styrdokument som eventuellt påverkas av den kommande lagstiftningen.

Uppdrag 5: Under 2019 ska kommunstyrelsen omarbeta utvecklingsområden i Vision
2030
Status
Påbörjad
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Kommentar:
Framtagande av förslag på arbetsprocess för omarbetning av utvecklingsområdena i Vision 2030
har påbörjats.

Uppdrag 6: Fryshuset ska etableras i kommunen och arbetet leds av
Karlskronakommissionen.
Status
Färdig

Kommentar:
Karlskronakommissionens strategi förverkligas genom nämndernas arbete med aktiviteter.
Uppföljning av Karlskronakommissionens handlingsplan sker kontinuerligt. Flera aktiviteter har
påbörjats och genomförts på nämndsnivå sedan handlingsplanen upprättades. Ett antal är i
planeringsfasen. Ett arbete tillsammans med Fryshuset har genomförts som mynnade ut i en
ansökan till Vinnova om medel till ett innovationslabb för unga. Ansökan beviljades ej. Fortsatt
fördjupat arbete med tillhörande workshop har gjorts tillsammans med Fryshuset. Parallellt med
detta har en behovsanalys genomförts som kan konstatera att behov har förändrats sedan
dialogen med Fryshuset inleddes, flera behov har tillgodosetts på annat sätt och ett flertal nya
behov har tillkommit. Analysen ger vid handen att det i dagsläget inte finns behov av att upprätta
ett samarbete med Fryshuset, men att de kvarstår som en möjlig partner i framtida arbete med
barn och unga.
Fortsatta aktiviteter sker i enlighet med Karlskronakommissionens handlingsplan.
Nationella medel kommer att avsättas för att motverka segregation. Karlskrona kommun är
behöriga att ansöka dessa medel och kommer att göra detta. Dessa medel kommer också att
omfatta insatser som har bäring på barn och ungas behov.
Uppdraget anses därmed uppnått.

Uppdrag 7: Kommunen ska med perspektivet "Hållbart arbetsliv" och "Kompetens" i det
personalpolitiska programmet genomföra en strategi för ledar- och
kompetensförsörjning
Status
Ej påbörjad
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Kommentar:
Planen var att strategin skulle vara färdig Q2. Denna senareläggs till Q4, då bedömning görs att
plan för friskare medarbetare bör färdigställas före. Hos vissa förvaltningar har det börjat arbetas
fram kompetensförsörjningsplan och det sker flertalet aktiviteter.

Uppdrag 8: Enligt modellen för "Heltid som norm" ska kommunstyrelsen i samverkan
med de fackliga organisationerna ta fram en plan för friskare medarbetare med syfte att
minimera ohälsotalen. Planen presenteras för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige under 2018 och genomförandet av planen påbörjas under året.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Färdig plan ska vara klar Q2. Genomförandet leds av funktionen verksamhetsutvecklare inom HR
som också leder arbetet med heltid som norm. Förvaltningarna har arbetat fram handlingsplaner
för tillsvidareanställd personal och varje förvaltning genomför implementering i samverkan med
facklig organisation och medarbetare avseende heltid som norm. Det kommer att ske successivt
utifrån den tidsplan som arbetas fram av förvaltningarna. Samtliga medarbetare ska ha en
grundanställning på heltid med goda arbetsvillkor.
Planen för friskare medarbetare med syfte att minimera ohälsotalen försenas till Q3 pga. vakanser
inom HR-avdelningen och behov av omprioritering av resurser. Pågående aktiviteter som är
igångsatta kommer att ingå i planen.

Uppdrag 9: Kommundirektören får i uppdrag att stödja rekrytering och
kompetensförsörjning genom att i dialog med berörda förvaltningar utvärdera
resursdimensionering, behov av chefsutveckling samt hur attraktiviteten i anställningen
ska ökas.
Status
Ej påbörjad

Kommentar:
Ett flertal olika metoder och planer stödjer detta arbete. Metod för resursdimensionering är
påbörjat och beräknas klart Q3. Ledar- och kompetensförsörjningsplan är påbörjad och ska vara
klart Q2. Plan för chefs- och ledarutveckling i Karlskrona kommun ska vara klart Q3. Attraktiv
arbetsgivare planeras vara klart och implementerat till Q4. Arbetet kan bli försenat för att det ska
synkas med varumärkesarbetet och utvecklingsarbetet i Karlskrona 2.0.
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Uppdrag 10: Kommunfullmäktige ska inrätta ett årligt pris till ett värde av 20 000 kr till
den arbetsgrupp som under året lämnat in det mest innovativa förslaget för ökad
effektivitet och kvalitet i verksamheten.
Status
Stoppad

Kommentar:
Inget arbete pågår just nu i väntan på omorganisation inom KLF som påverkar vem som ansvarar
för detta uppdrag. Förslag kommer att tas fram och föreslås under året. Detta uppdrag samordnas
tillsammans med uppdrag 11.

Uppdrag 11: Kommunstyrelsen ska ta fram en modern form av förslagsverksamhet där
medarbetare får möjlighet att lämna idéer på förbättringar och effektiviseringar.
Status
Stoppad

Kommentar:
Inget arbete pågår just nu i väntan på omorganisation inom KLF som påverkar vem som ansvarar
för detta uppdrag. Förslag kommer att tas fram och föreslås under året. Detta uppdrag samordnas
tillsammans med uppdrag 10.

Uppdrag 12: Kommunen ska genomföra en jämställdhetssatsning för att komma tillrätta
med osakliga löneskillnader.
Status
Färdig

Kommentar:
Detta uppdrag är färdigställt. Blev klart i samband med löneöversynen 2018. Färdigt för 2018, och
arbete för 2019 är påbörjat. Detta är ett uppdrag som också är ett lagkrav och genomförs varje år.

Uppdrag 13: Extra medel ska avsättas till lärarlöner i förskola, grundskola,
gymnasieskola och vuxenutbildning samt särskolorna.
Status
Färdig
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Kommentar:
Detta uppdrag genomförs inom ramen för löneöversynen 2018. Underlag för 2019
presenteras i samband med budgetplanering Q3.

Uppdrag 14: Arbetstiden för verksamhetsnära medarbetare inom funktionsstöd och
äldreomsorgen ska sänkas från 37,5 till 37 h/vecka.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Ska vara klart 2018-01-01. Detta uppdrag integreras i heltidsprojektet. I samband med erbjudande
om heltid inkluderas ett erbjudande om sänkt arbetstidsmått i enlighet med uppdraget. Sänkning
av arbetstidsmåttet från 37,5 till 37 h får fullt genomslag när heltidsprojektet avslutas 2019-12-31.



Mål 3: Karlskrona kommun minskar sin miljö- och klimatpåverkan

Uppdrag 15: Andelen fossilfria fordon/bilar i kommunens maskin- och fordonspark ska
vara minst 50 procent till år 2020.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Kommunledningsförvaltningen stöttar drift- & serviceförvaltningen i deras arbete genom bl.a.
infrastruktur för laddning av elbilar. Kommunledningsförvaltningen har bidragit till att arbeta fram
en drivmedelspolicy som är beslutad av KF. Arbete pågår med att titta på förutsättningar för
etablering av gasmack. Uppdraget pågår under flera år.

Uppdrag 16: Kommunstyrelsen ska tillsammans med drift- och servicenämnden
genomföra en utredning om samordning av transporter och varudistribution inom den
kommunala verksamheten.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Uppdraget innebär att en utredning ska vara genomförd. Arbetet har påbörjats genom att
inledande möten initierats och genomförts med berörda parter.
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Uppdrag: 17: Drift- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram en
kommunövergripande livsmedelspolicy.
Status
Ej påbörjad

Kommentar:
Arbetet är inte påbörjat.



Mål 4: Karlskrona kommun har god ekonomisk hushållning och ett effektivt
resursutnyttjande

Uppdrag 18: Under 5-årsperioden ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt resultat
som uppgår till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. (resultatmål)
Status
Påbörjad

Kommentar:
Rapporteras genom delårsrapport och årsredovisning.

Uppdrag 19: Under 5-årsperioden får nettoinvesteringar uppgå till högst 10 % av
skatteintäkter och statsbidrag (investeringsmål).
Status
Påbörjad

Kommentar:
Rapporteras genom delårsrapport och årsredovisning.

Uppdrag 20: Under 5-årsperioden ska självfinansieringsgraden (resultat + avskrivningar i
förhållande till investeringsvolym) uppgå till lägst 85% (skuldmål).
Status
Påbörjad

8

Kommentar:
Rapporteras genom delårsrapport och årsredovisning.

Uppdrag 21: Processen för kommunens lokalförsörjning och investeringar ska
tydliggöras av kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder och därefter
beslutas av kommunfullmäktige.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Förslag presenteras i samband med budgetberedningsarbetet våren 2018.

Uppdrag 22: Lokalförsörjningsstrategen ska placeras på kommunledningsförvaltningen.
Status
Färdig

Kommentar:
Rekrytering genomförd och funktionen är på plats och bemannad.

Uppdrag 23: Nuvarande system med upphandlingsbonus ska avvecklas.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Avveckling av upphandlingsbonus sker successivt i takt med förnyade avtal.

Uppdrag 24: Effektivare inköpsprocesser ska införas med stöd av IT-system.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Förstudie kring inköpsprocesser genomförs mars - oktober 2018. Enligt plan påbörjas införandet 1
november 2018.
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Uppdrag 25: Antalet anställda med inköpsbehörighet ska begränsas med syfte att
effektivisera inköp.
Status
Påbörjad

Kommentar:
I samband med förstudien av införandet av e-handel sker nu kartläggning av nuläget och där mål
kommer att sättas kring detta uppdrag.

Uppdrag 26: Drift- och servicenämnden ska utvärdera och föreslå förändringar av
nuvarande kostorganisation med syfte att med bibehållen eller ökad kvalitet uppnå
effektiviseringar.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Planering för uppdraget har påbörjats, aktiviteter och tidplan är fastställt.

Uppdrag 27: Kommundirektören får i uppdrag att genomföra ett innovativt och
systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete i syfte att nå 2 % överskott av
statsbidrag och skatteintäkter 2020.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Kommunövergripande utvecklings- och förändringsarbete är påbörjat och redovisas i
delårsrapporter.



Mål 5: Karlskrona kommun ska ha nöjda invånare som anser att kommunen är en
bra plats att leva, bo och verka i



Mål 6: Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter tillhör de bästa i landet
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Uppdrag 28: Drift- och servicenämnden ska ta fram och genomföra en handlingsplan för
"nolltolerans" mot nedskräpning.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Handlingsplan presenteras för drift- och servicenämnden i maj och fastställs efter sommaren
2018.

Uppdrag 29: Lokala Brå ska tillsammans med berörda nämnder se över nuvarande och
planera framtida offentliga miljöer ur ett trygghetsperspektiv.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Arbetet med trygghet i offentliga miljöer ingår i lokala Brå:s handlingsplan. Förvaltningar har utsett
kontaktpersoner som ska arbeta med uppdraget och en arbetsgrupp är tillsatt. Berörda
förvaltningar inväntar ytterligare direktiv från kommunledningsförvaltningen.

Uppdrag 30: Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda
nämnder och intressenter ta fram en utvecklingsplan för Wämö-parken - vårt stadsnära
friluftsområde med den botaniska trädgården.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Utvecklingsplanen för Wämöparken tas fram av avdelningen kultur- och upplevelser i samarbete
med Wämöparkens styrgrupp där representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, drift- och
serviceförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och Blekinge museum medverkar. Planen är
att utvecklingsplanen ska ut på remiss innan sommaren och därefter fastställas i kultur- och
fritidsnämnden, för att sedan tas vidare.

Uppdrag 31: Kommunstyrelsen och drift- och servicenämnden ska ta fram en samlad
strategi och handlingsplan för fritidsbåtslivet i Karlskrona.
Status
Påbörjad
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Kommentar:
Framtagande av projektplan ska ske. Uppdraget kommer under året att hanteras och rapporteras
inom ramen för uppstartad Skärgårdshamnsutredning.

Uppdrag 32: Kultur- och fritididsnämnden ska utreda om Karlskrona kan bli ett centrum
för dansen i Blekinge.
Status
Ej påbörjad

Kommentar:
Arbetet är inte påbörjat

Uppdrag 33: På temat "Att växa upp i Karlskrona" ska kultur- och fritidsnämnden
tillsammans med kunskapsnämnden arrangera en litteraturtävling för unga
karlskronabor med koppling till den internationella litteraturfestivalen "Bok och Hav".
Status
Ej påbörjad

Kommentar:
Kunskapsförvaltningen bidrar med kompetens i de aktiviteterna som Kultur- och
fritidsförvaltningen anordnar och kallar till.

Uppdrag 34: Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med berörda nämnder ska
säkerställa att fritidsgårdsverksamhet finns tillgängliga i Nättraby.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Kultur- och fritidsförvaltningen har i dialog med fastighetsförvaltningen sett över flera olika
alternativ för att öppna en fritidsgård i Nättraby. Senaste informationen är att man vill bygga en
helt ny fastighet på 200 kvadratmeter. Fritidsgården ska byggas i närheten av Nättrabyskolan där
det i dag står en tillfällig paviljong precis utanför skolgården. Skolan har emellertid flaggat för oro
angående en nybyggnation och dialog ska därför tas ånyo med kunskapsförvaltningen efter påsk.
Att en lösning äntligen har hittats för en fritidsgård i Nättraby anser förvaltningen vara mycket
positivt och efterlängtat.
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Uppdrag 35: Kommunstyrelsen, äldrenämnden och miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden ska säkerställa att tillgången till omvårdnadsboende i
kommunen möter behovet enligt fastlagd plan.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Planering för nytt omvårdnadsboende i Rödeby pågår. Planering för nytt omvårdnadsboende vid
Fredriksdal påbörjas Q2. Avseende Pottholmen kommer avrapportering att göras i april 2018
utifrån framtagna volymskisser för fortsatt planering. Uppföljning av planen sker under året för att
säkerställa att arbetet följer densamma.

Uppdrag 36: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa förutsättningar i
kommunkoncernen för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till
anställning.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Det ingår i Attraktiv Arbetsgivare och varumärkesarbetet att öka attraktiviteten att söka
anställning i Karlskrona Kommun för alla målgrupper. Målgruppen som uppdraget avser och som
har kompetens för ett jobb ska inte välja bort att inte söka jobbet p.g.a. sitt funktionshinder. Inom
verksamheterna sker aktiviteter för att möta uppdraget. Verksamheterna inväntar ytterligare
direktiv från kommunledningsförvaltningen.



Mål 7: Karlskrona kommun har tillgängliga och hållbara
kommunikationsmöjligheter

Uppdrag 37: Kommunen ska arbeta aktivt för att Trafikverket bygger ut E22:a på
sträckan Lösen - Jämjö med början 2020 samt verka för att sträckan Ronneby Öst Nättraby E22 inkluderas i Trafikverkets nationella plan för perioden 2018-2019.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Båda objekten finns med i förslag till Nationell Plan för Transportsystemet 2018-2029. Planen
beräknas fastställas av regeringen under våren 2018.
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Uppdrag 38: År 2020 ska 100 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/s.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Ett reviderat IT-infrastrukturprogram för perioden 2016-2020 med uppdragets mål är antaget av
kommunfullmäktige den 21 september 2017, § 309. Upphandling av samarbetspartner för
bredbandsutbyggnaden är genomförd. Utvärdering pågår. Affärsverken har som mål att 92% av
hushållen i Karlskrona ska vara måluppfyllda vid utgången av 2018.

Uppdrag 39: Karlskrona kommun lokaler ska ha fritt wifi.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Utrullning av öppet nät kommer att fortsätta under 2018 i Karlskrona kommuns lokaler.

Uppdrag 40: Kommunen ska inrätta båtpendel mellan Hasslö och Trossö
Status
Färdig

Kommentar:
Upphandlingen är avslutat och entreprenör för åretrunttrafiken fr.o.m. sommaren 2018 är utsedd.
Entreprenör för den nya trafiken är Affärsverken.



Mål 8: I Karlskrona ökar andelen elever som klarar kunskapskraven



Mål 9: I Karlskrona minskar arbetslösheten och antalet arbetade timmar ökar

Uppdrag 41: Kommunen ska medverka till att etablera ett Vård- och omsorgscollege.
Status
Påbörjad
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Kommentar:
Kunskapsnämnden har utrett frågan om Vård- och omsorgscollege djupare och har haft
seminarium tillsammans med SKL och som riktade sig till samtliga kommuner i Blekinge.
Samarbete har inletts med Äldreförvaltningen utifrån att det ligger på arbetsgivaren att driva
Vård- och omsorgscollege. Dessutom krävs tre kommuner och ett landsting för en konkret
etablering.
Kunskapsförvaltningen har på arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2018-02-28 informerat
nämnden om Vård- och omsorgscollege. Arbetsgivarperspektivet i processen betonas och måste
säkras för fortsatt arbete. Det är också väsentligt att det tas fram en mer detaljerad införandeplan
med reglerat ansvar och budget.

Uppdrag 42: I Karlskrona kommun ska det erbjudas en grundskola med engelska som
undervisningsspråk.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Ansökan till IB-skola (utgår ifrån internationell läroplan det vill säga all undervisning sker på
engelska förutom svenska och svenska som andra språk) är skickat till Skolinspektionen och svar
inväntas senast i september 2018. Avrapportering om hur långt arbetet kommit lämnas i samband
med delår och helårsuppföljning. Samtal pågår om förutsättningar.

Uppdrag 43: Det ska tillsättas en politisk styrgrupp för att möta behov av grund- och
gymnasieskola i centrala Karlskrona.
Status
Färdig
Kommentar:
En styrgrupp har bildats under hösten 2017 och en projektledare inom kunskapsförvaltningen har fått i
uppdrag att leda arbetet. Projektarbetsgruppen avvaktar nu politiskt beslut avseende val av utpekade
områden.

Uppdrag 44: Kommunen erbjuder alla i åldern 16-17 år feriejobb i samarbete med
förenings- och näringsliv.
Status
Påbörjad
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Kommentar:
Arbetsmarknadsförvaltningen administrerar de kommunala feriejobben. Annonsering inför
sommarens feriearbete är genomförd, jobben har fördelats samt erbjudits till de sökande. Utifrån
budget kan ej alla i åldern i 16-17 år erbjudas feriejobb. Navigatorcentrum kan ge stöd att söka
externa feriejobb, i föreningar och hos privata arbetsgivare. Till skillnad mot föregående år har ej
18-åringar erbjudits feriejobb (i enlighet med skrivningen för uppdraget).

Uppdrag 45: Under ledning av arbetsmarknadsnämnden ska kommunen göra en
arbetsmarknadsinsats på var 20:e medarbetare i våra kommunala förvaltningar och
bolag.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Arbetsmarknadsförvaltningen informerar och stödjer aktivt kommunens förvaltningar och bolag i
framtagande av praktikplatser samt under pågående insatser. För detta ändamål har en tjänst som
praktiksamordnare tillsatts, det erbjuds handledarutbildning på KKC, och nu har det även arbetats
fram en version av utbildningen för webben. Antalet erbjudna arbetsmarknadsinsatser inom resp.
förvaltningar följs månadsvis och rapporteras till kommunens ledningsgrupp. I slutet av mars fanns
det 229 erbjudna arbetsmarknadsinsatser totalt inom kommunens förvaltningar och bolag (vilket
kan jämföras med 57 platser april 2017). Totala antalet platser att uppnå under 2018, i enlighet
med uppdraget, är 300 stycken.



Mål 10: Karlskrona ökar sin attraktivitet som besöksmål och skärgårdskommun

Uppdrag 46: Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att synliggöra kulturlivet genom
att satsa på fler tillfälliga kulturinstallationer på allmänna platser.
Status
Ej påbörjad

Kommentar:
Arbetet är inte påbörjat.

Uppdrag 47: Projektet "Örlogsstaden kulturholmarna" på Mjölnareholmen och
Basareholmen ska förverkligas.
Status
Påbörjad
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Kommentar:
Workshopar är genomförda för att hitta hållbara innovativa lösningar för utmaningar på
Basareholmen. Arbetet fortsätter.

Uppdrag 48: Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder får i uppdrag att
synliggöra och marknadsföra våra världsarvsattraktioner.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Framtagande av en marknadsföringsplan pågår under ledning av marknadsföringsstrategen på
kommunledningsförvaltningen. Besöksstatistik och intervjuundersökningar med besökare och
Karlskronabor kommer att genomföras under året.

Uppdrag 49: Kommunstyrelsen ska tillsammans med kultur- och fritidsnämnden samt
drift- och servicenämnden ta fram en handlingsplan för friluftslivet och ekoturismen.
Handlingsplanen förtydligar ansvaret för anläggningar och friluftsleder med tillhörande
service och drift samt information och marknadsföring av detsamma.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Framtagande av handlingsplan. Landsbygdsutvecklarna leder detta arbete tillsammans med
berörda förvaltningar samt i samverkan med övriga länet. Här finns arkipelagrutten, Blekingeleden
med mera.



Mål 11: Kommunen har en kreativ miljö där idéer och företag växer samt
utvecklas

Uppdrag 50: Kommunstyrelsen ska utveckla medflyttandeservicen tillsammans med
lokala näringslivet för att underlägga rekrytering av nya medarbetare till offentlig och
privat verksamhet i Karlskrona.
Status
Påbörjad
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Uppdrag 51: Kommunstyrelsen ska i samarbete med det lokala näringslivet aktivt arbeta
för nyetableringar av företag och utveckling av det befintliga näringslivet.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Uppföljning av insatser sker i enlighet med näringslivsstrategin, intäktsbasplan, plan för befintliga
företag. Näringslivsenheten har besökt 30 % av de 101 intäktsbasföretagen med det direkta
tillväxtuppdraget. Möte har skett och sker med departement för lokalisering av statlig myndighet
till Karlskrona. Proaktivt arbete med ett antal aktörer för etablering utöver de aktörer som redan
är aktuella.

Uppdrag 52: Kommunstyrelsen ska uppmärksamma och stimulera unga företagare.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Uppföljning sker under året av insatser i enlighet med en handlingsplan för unga företagare.
Redovisas i delårsrapport och bokslut. Näringslivsenheten genomför aktiviteter tillsammans med
Ung Företagsamhet och Nyföretagarcentrum.

Uppdrag 53: Kommunstyrelsen ska i samarbete med det lokala näringslivet aktivt arbeta
för rekryterings- och kompetensförsörjning.
Status
Påbörjad

Kommentar:
Arbete är påbörjat och sker utifrån angivna planlagda aktiviteter. Uppföljning ska ske av insatser
inom Karlskronainitiativet i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och
Arbetsförmedlingen. Uppföljning sker även av insatser tillsammans med Region Blekinge, BTH och
Hyper Island. Näringslivsenheten har genomfört workshop med lokala näringslivet. Konkreta
dialoger med Arbetsförmedlingen och Region Blekinge. En viktig del i vår intäktsbas är personliga
besök hos företagare som ska vara klara maj 2018.
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Ekonomirapport per mars månad

2.1 Skatteintäkter och statsbidrag
Antal personer som var folkbokförda i Karlskrona kommun per den 1 nov 2017 blev 334 personer
färre än budgeterat vilket ger en försämring av kommunens skatteintäkter med ca 17 mnkr mot
budget.
Dessutom har lönesumman för 2017 samt löneökningstakten för kommande år reviderats ned
vilket tillsammans med en lägre befolkningstillväxt är huvudorsakerna till att SKL:s senaste
skatteprognos indikerar en negativ avvikelse för i synnerhet budgetåret 2018 men även för resten
av planperioden.
Nästa skatteunderlagsprognos kommer i slutet av april.
SKL:s skatteintäktsprognoser mnkr år 2018 jämfört med budget
Budget 18 *

2018

2019

2020

2021

3 885,2

4 003,1

4 123,0

3 805,0

3 958,5

4 096,1

4 228,8

50,2

49,1

48,1

46,5

13,9

23,2

32,5

46,5

-43,9

-18,7

-11,3

4 228,8

bokslutsutfall
SKL, feb 2018 Befolkning enl. egen befolknprognos 2017
"vä l fä rds mi l ja rderna " enl bes ked dec
va ra v i ngå r i regl eri ngs pos t

Avvikelse senaste prognos SKL mot budget 18

*Avs er budget bes l uta d a v KF 2017-06-20 § 217

Befolkningsprognos
SKL har i sin prognos utgått från SCB:s befolkningsprognos. Under förutsättning att befolkningen i
Karlskrona kommun ökar i samma takt som SCB:s riksprognos skulle invånarantalet öka med 2 813
personer de kommande fyra åren och uppgå till 69 424 invånare år 2021.
En revidering har gjorts av siffran för befolkningsutvecklingen i kommunen jämfört med
utvecklingen i riket. Revideringen innebär att befolkningen väntas öka snabbare än i riket som
helhet innevarande år. Befolkningen per den 31/3 uppgår till 66 630 personer. I budgeten antas en
befolkning om 67 735 den 1 november i år. För att nå upp till den nivån behöver vi bli 1 105
personer fler de kommande sju månaderna.
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Befolkningsprognos för åren 2017-2021 1 nov
2017(utfall)
Befolkning Riket

2018

2019

2020

10 104 036 10 205 973 10 309 400 10 415 253

Procentuell förändring Riket

1,37%

1,01%

1,01%

1,03%

Karlskrona befolkning enl. riksprognos

66 611

67 283

67 965

68 663

Karlskrona procentuell förändring

0,69%

1,01%

1,01%

1,03%

Karlskrona enl. budget KF 2017-06-20

66 945

67 735

68 435

69 030

Karlskrona procentuell förändring

1,19%

1,18%

1,03%

0,87%

Karlskrona KIR 31/3
Diff mot budget

2.1

66 630
1 105

Nettokoncernskuld och kvarvarande låneutrymme

Nettokoncernskulden beräknas som summan av kommunkoncernens skulder, avsättningar
och ansvarsförbindelser för pensioner, med avdrag för likviditet (kassa, bank och kortfristiga
placeringar). Kommunkoncernen finansierar sig huvudsakligen via Kommuninvest och har en
kreditlimit där som uppgår till 133 000 kronor/invånare. Kvarvarande låneutrymme hos
Kommuninvest uppgår till ca 1 430 mnkr per den 31/3.

2.2 Nämndernas avvikelser
Per 0331 rapporterar nämnderna följande avvikelser mot tilldelade budgetramar för år 2018:
Arbetsmarknadsnämnd
Prognos avvikelse mot helårsbudget
+- 0,0 mnkr
Prognosen efter årets första tre månader är att arbetsmarknadsnämndens verksamhet kommer
att kunna bedrivas inom givna budgetramar.
Den stora osäkerhetsfaktorn inom arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter är hur
kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd ska utveckla sig under resten av året. Bidrag för åtgärder
mot långtidsarbetslöshet har erhållits för året genom särskilt regeringsbeslut, 2,9 mnkr. Dessa
medel utgör tills vidare reserv för att utjämna eventuellt underskott gällande ekonomiskt bistånd.
En annan osäkerhetsfaktor är om den kommunala medfinansieringen inom yrkesutbildningen för
vuxna kommer att uppnås eller inte. Medel har reserverats för en eventuell återbetalning.
Drift- och servicenämnd
Prognos avvikelse mot helårsbudget
+-0,0 mnkr
Nämndens sammantagna prognos efter tre månaders verksamhet är att verksamheten kommer
kunna bedrivas inom givna budgetramar.
Några orosmoln kan dock skönjas framöver:
Inom kostavdelningen kan ett nytt upphandlingsavtal avseende livsmedel komma att leda till
högre kostnadsökningar än vad som kunde förutses i samband med att budgeten upprättades.
Inom fastighetsförvaltningen kan förutspås att kraftigt begränsande åtgärder måste vidtas för att
akuta åtgärder ska rymmas inom den sammantagna budgeten.
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Samma förhållande råder i stor utsträckning inom hamnverksamheten.
Nämnden kommer vad beträffar utvecklingen av kostnader för löpande underhåll, såväl planerat
som akut, att se över förutsättningarna att totalt sett göra erforderliga omprioriteringar. Det kan
innebära att medel behöver omdisponeras från ett verksamhetsområde till ett annat, vilket måste
ses som ett kortsiktigt agerade anpassat efter rådande situation.
Den långsiktiga konsekvensen av ett sådant agerande har beskrivits i andra sammanhang, bl.a. vid
ägardialogen i mars månad, och behöver därför i den här rapporten inte närmare redogöras för.

Drift- och servicenämnd varav VA-verksamheten
Prognos avvikelse mot helårsbudget
+-0,0 mnkr
Prognosen för VA är +/- 0, dvs att avdelningen ska ta det återstående egna kapitalet på 5,5 mnkr i
anspråk. (Det egna kapitalet är budgeterat med 5,9 mnkr, men kommer vara 5,5 mnkr då det
användes 0,4 mnkr under 2017.)
Funktionsstödsnämnd
Prognos avvikelse mot helårsbudget
- 15,0 mnkr
Prognosen efter årets första tre månader, -15,0 mnkr, sätts under förutsättning att minst 6,0 mnkr
kan minskas ner i personalkostnader.
Denna minskning i personalkostnader baseras på att övertiden hävs, att schemaplaneringen blir
mer effektiv och att det går att bemanna för frånvaro på ett mer kostnadseffektiv sätt.
Därtill är förutsättningen att det inte inkommer ytterligare insatser i förvaltningen som kräver
höga personalresurser, att det inte kommer in ytterligare dyra placeringar och att förvaltningen
löser den kö av brukare som idag väntar på plats i gruppbostad (för att undvika viten).
Kultur- och fritidsnämnd
Prognos avvikelse mot helårsbudget
+ 1,5 mnkr
Prognosen för helåret sätts till +1,5 mnkr med några osäkerhetsfaktorer som reservation.
Prognosen baserar sig på att kostnaden för ersättningslokaler förväntas bli lägre än budgeterat,
+1,5 mnkr.
Omfattningen av behovet av ersättningslokaler och förändrade driftskostnader under tiden för
ombyggnation av Östersjöhallen är fortfarande något oklart efter årets första kvartal.
Driftskostnader för Kulturholmarna är än så länge svåra att beräkna. Det finns också viss osäkerhet
kring omkostnader i samband med flytt till Allaktivitetshuset.
Kommunfullmäktige
Prognos avvikelse mot helårsbudget
+- 0,0 mnkr
Kommunfullmäktige förväntas hålla given ram och har lagt en nollprognos efter de fakta som finns
i nuläget.
Kommunrevision
Prognos avvikelse mot helårsbudget
+-0,0 mnkr
Kommunrevisionen förväntas hålla given ram och har lagt en nollprognos efter de fakta som finns i
nuläget.
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Kunskapsnämnd
Prognos avvikelse mot helårsbudget
- 10,0 mnkr
Prognosen bygger på att under andra halvåret 2017 vidtagna åtgärder fullföljs under 2018 så att
beräknad ekonomisk helårseffekt 27 mnkr uppnås.
Vidare bygger prognosen på att ytterligare kostnadsreduceringar till ett årsvärde om 20 mnkr
genomförs under våren 2018 och som kommer få genomslag i kostnadsutvecklingen under andra
halvåret 2018 med 10 mnkr.
Åtgärderna avser främst reduceringar av antalet anställda. Det är svårt för skolverksamheten att
förändra organisationen under pågående läsår.
Ovanstående vidtagna åtgärder kommer inte fullt ut räcka för att under 2018 driva verksamheten
inom tilldelade budgetramar, ytterligare åtgärder behöver vidtas som berör andra kostnader än
personalkostnader och/eller att ytterligare generella statsbidrag kan komma kunskapsnämnden till
del.
Den uppbromsning av nettokostnadsutvecklingen som påbörjades under andra halvåret 2017 har
fortsatt under 2018. Kostnadsökningstakten mätt som ett rullande årsvärde uppgår per mars
månad till 2,8 % medan motsvarande värde för budgeten uppgår till 1,0 % per mars månad.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
Prognos avvikelse mot helårsbudget
Nämnden prognosticerar att klara given ram för 2018.

+-0,0 mnkr

Socialnämnd
Prognos avvikelse mot helårsbudget
+-0,0 mnkr
Socialnämnden beräknas bedriva verksamheten inom givna budgetramar under förutsättning att
socialnämnden tar erforderliga beslut om åtgärder som socialförvaltningen kommer att
presentera under sammanträdet den 23 april.
Om Socialnämnden inte tar beslut om ovanstående åtgärder riskerar nämnden en budgetavvikelse
om -14,0 mnkr för år 2018.
Denna avvikelse är uppdelad på följande verksamheter:
Avdelningen för barn och unga (kostnader för särskilda säkerhets- och skyddsåtgärder)-1,0 mnkr
Familjehemsplaceringar barn och unga övriga kostnader, -1,0 mnkr,
Externa placeringar barn och unga -12,0 mnkr,
HVB Vitbåden (helårsbudget men uppstart försenad till mitten av maj), -3,0 mnkr,
Egna HVB/stödboende för ensamkommande barn +3,0 mnkr,
Externa placeringar ensamkommande barn +3,0 mnkr,
Familjehemsplaceringar ensamkommande barn -3,0 mnkr.
Socialförvaltningen presenterar en handlingsplan på sammanträdet den 23 april, med aktiviteter
som ska vara kostnadsreducerande både på kort och lång sikt.
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Valnämnd
Prognos avvikelse mot helårsbudget
+-0,0 mnkr
Valnämnden förväntas hålla given ram och har lagt en nollprognos efter de fakta som finns i
nuläget.
Äldrenämnd
Prognos avvikelse mot helårsbudget
+ 8,0 mnkr
Prognosen för helåret sätts till + 8,0 mnkr.
Detta överskott består till största delen av nämndens reserv samt reserv för boendeplanering är
ännu orörda.
Dessutom påverkas verksamheten positivt av:
- Avsatta medel för sänkt arbetstidsmått kommer inte nyttjas fullt ut 2018 då endast fyra
pilotgrupper tillämpar detta i samband övergång till heltid.
- Betalningsansvar samt vakanta tjänster (bland annat ej vikariebesatt sjukfrånvaro)
beräknas också lämna ett mindre överskott.
Hemtjänst i egen regi har ett underskott för perioden. Det minskar i mars på grund av vidtagna
åtgärder men beräknas ändå påverka verksamheten negativt för 2018.
Planeringen för 2018 är i balans men inför 2019 behövs kostnadsreduceringar motsvarande 15
mnkr. Förslag till sådana är ännu inte framtagna.
Bostadsanpassningsbidrag
För tillfället bedöms verksamheten kunna bedrivas inom ram.
Överförmyndarnämnd
Prognos avvikelse mot helårsbudget
Nämnden prognosticerar att klara given ram för 2018.

+-0,0 mnkr

+-0,0 mnkr

Kommunstyrelse
Prognos avvikelse mot helårsbudget
+-0,0 mnkr
Förvaltningen förväntas hålla given ram och lagt en nollprognos efter de fakta som finns i nuläget.

2.3 Finansnetto
En positiv avvikelse om 0,5 mnkr prognostiseras för finansnettot varav 1,0 mnkr är hänförligt till
räntenettot och -0,5 mnkr till utlåningsavgifter från bolagen. Vid Kommuninvests föreningsstämma
i april månad fattas beslut om årets överskottsutdelning som i kommunens budget beräknas till 3
mnkr.
Finansnettot är budgeterat till +27,9 mnkr och består av:




Räntenetto
-20,1 mnkr
Utdelning
+31,0 mnkr (varav Moderbolag 23 mnkr, Karlskronahem 5,0 mnkr
och Kommuninvest 3,0 mnkr)
Utlåningsavgifter
+ 12,6 mnkr
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2.4 Reserver
Under kommunstyrelsen finns budgeterade reserver om totalt 68,3 mnkr.
Utav dessa uppgår Pris- och lönereserven till 4,7 mnkr.
Beträffande lönekompensationen har kommunen under 2017 tagit beslut om att tillämpa
rambudgetering. Lönekompensation har tilldelats nämnderna i ett engångsbelopp inför 2018.
Underlag för fördelning framarbetades av HR-avdelningen.
Vad det gäller priskompensationen har kommunen fortsatt med en årlig justering som baseras på
avsatta nivåer.
De delar som avser alternativ driftsform inom främst de mjuka sektorerna ökar, vilket i
kombination med att kompensation efter de faktiska förändringarna som beslutas av staten
(dygnsavgift HVB eller riksnorm inom försörjningsstöd) har ökat med i vissa fall nästan 9 %, vilket
ska jämföras med beräknad förändring om 2,9 %.
Effekten av detta är att det blir en negativ avvikelse med ca 5,5 mnkr 2018, vilken ökar till 7,2
mnkr 2019.
Kvarvarande delar som kommer att påverka pris- och lönereserv är utfall av lönejustering för s k
osakliga skillnader och Räddningstjänsten.
Vidare redovisas en reserv för ökade kapitalkostnader till följd av investeringar som uppgår till
30,7 mnkr. I takt med att investeringarna färdigställs töms reserven. I marsuppföljningen görs
bedömningen att 5 mnkr av denna reserv inte kommer gå åt under 2018.
Ytterligare kvarvarande reserver om 32,9 mnkr framgår av bilaga 1 ”Årsrapport 181231”.
I det prognostiserade resultatet har pris- och lönereservens försämring om 5,5 mnkr avräknats och
de 5 mnkr som ej beräknas gå åt för reserven av ökade kapitalkostnader till följd av investeringar
lagts till det prognosticerade resultatet. Utöver detta har antagandet att resterande reserver i sin
helhet tas i anspråk under året. Skulle så inte ske förbättras kommunens resultat i motsvarande
grad.

2.7
Kostnadsreducerande åtgärder
Av fullmäktige beslutade effektiviseringskrav återstår 4,6 mnkr som ej blivit utfördelade. I
prognosen påverkar dessa utfallet negativt.

2.8 Pensionskostnader
I samband med beslut om budget 2018 fanns ett anslag om 105 mnkr för pensionskostnader. Med
det förändrade PO (personalomkostnader) som är hänförligt till förändrad pensionsavsättning, har
detta anslag minskats med nästan 16 mnkr. Dessa medel har getts till nämnderna och minskat
anslaget till 95,2 mnkr.
Vad det gäller de beräknade kostnaderna som kommer att belasta pensionskostnaderna så finns
det i nuläget inte några andra antaganden än att nettokostnaden för pensioner kommer att uppgå
till 95,2 mnkr.
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Kommunens avsättning i årsskiftet för det så kallade individuella valet uppgick till 92 mnkr
exklusive löneskatt. Den slutliga fakturan som kom i slutet av februari till kommunen uppgick till
91,7 mnkr. Inklusive löneskatt så ger det en avvikelse om ca 0,3 mnkr, vilket är detsamma som den
beräknade avvikelsen.
De satsningar som gjorts mot olika yrkesgrupper framöver kommer innebär att kommunens
pensionsskuld kommer att öka än mer då fler anställda når den förmånsbestämda pensionen,
vilket kommer att inträffa från och med 2018 och framåt.

2.9 Reavinster
För helåret prognostiseras med realisationsvinster om 9 mnkr hänförligt till exploateringsvinst av
projektet Bastasjö som kommer att slutredovisas och resultatföras under året.

2.10 Övriga händelser av vikt
Fordringar på Migrationsverket uppgår för närvarande till 111,9 mnkr vilket är en minskning med
6,8 mnkr sedan årsskiftet. Merparten av fordran avser insatser utförda av socialnämnden. Dessa
uppgår till 92,6 mnkr vilket motsvarar 83 % av den totala fordran.

2.11 Prognostiserat resultat
Resultatet per 181231 prognostiseras till 27,7 mnkr vilket motsvarar 0,7 % av skatteintäkter och
statsbidrag. Det prognostiserade resultatet är 50,2 mnkr sämre än budgeterat.
För 2018 gäller följande finansiella mål:
•
Under 5-årsperioden* ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt resultat som uppgår
till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag (Resultatmål).
•
Under 5-årsperioden får nettoinvesteringar uppgå till högst 10 % av skatteintäkter och
statsbidrag (Investeringsmål).
•
Under 5-årsperioden ska självfinansieringsgraden (resultat + avskrivningar i förhållande till
investeringsvolym) uppgå till lägst 85 % (Skuldmål).
*(två år före budgetåret, budgetåret samt kommande två planår)

Resultatmål
Investeringsmål
Skuldmål

2016 utfall 2017 utfall 2018 prognos 2019 plan
2020 plan
Snitt 5 år
3,1%
2,5%
0,7%
1,8%
2,0%
2%
4,0%

5,3%

12,1%

11,7%

6,8%

8%

168,3%

114,6%

37,8%

52,2%

100,2%

95%

Som framgår av ovanstående tabell kommer de finansiella målen att uppnås under
femårsperioden.
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2.12 Investeringar
Investeringsramarna för kommunen uppgår enligt antagen budget, inklusive föreslagna men ej
beslutade överföringar från 2017 till 625,2 mnkr. Skattefinansierade investeringar uppgår till 563,4
mnkr och avgiftsfinansierade investeringar till 61,8 mnkr.
Den totala redovisade investeringsutgiften för perioden januari till mars 2018 uppgår 42,4 mnkr,
och nettoinvesteringarna till 5,7 mnkr. Merparten, 29 mnkr, av utgifterna avser den nya
brandstationen. Nämndernas bedömning är att 461,2 mnkr eller 74 % av investeringsanslaget
kommer att användas under året.

Investeringar 2018 mnkr ack
avgiftsfinansierade
skattefinansierade

700,0
600,0

61,8

500,0

49,5

mnkr400,0
300,0

563,4
411,7

200,0
100,0

3,7

2,0

0,0
budget helår

prognos helår

redovisat tom
nov
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3

Ekonomi moderbolagskoncernen
3.1

Moderbolagskoncernen

För perioden har inte ett koncernbokslut upprätts, utan endast en uppföljning bolag för bolag.
Moderbolagets prognos är ca 1,1 mnkr bättre än vad budget förutsätter. Detta är helt hänförligt
till lägre finansiella kostnader.
Affärsverkenkoncernen prognosticerar ett resultat som är i linje med budget för bolaget. Bolagets
diversifierade verksamhet, samt beroende av väder och energipriser gör att det är för tidigt att
kunna lämna årsprognos där något affärsområdes över/underskott kan räknas hem. De positiva
avvikelser som finns används för att möta de obalanser som finns på andra håll.
Karlskronahem har i sin rapport tydliggjort att prognosen är exklusive konsekvenser av
fastighetsförsäljningar. Prognosen är även här i paritet med budget.
Kruthusen har aviserat en liten positiv avvikelse hänförlig till lägre finansiella kostnader. Dessa har
även kunna möta ökade underhållskostnader i högskolelokalerna. Kruthusen aviserar att
investeringsutgifterna för byggande av företagshotell kommer att öka med ca 3,5 mnkr.
Utvecklingen i Karlskrona har ingen budget, och dess prognosticerade underskott är hänförligt till
de löpande förvaltningskostnaderna.
Oaktat att ett regelrätt koncernbokslut inte upprättats är dock den samlade bedömningen att
koncernresultatet för helåret kommer att vara i linje med beslutad budget.
Moderbolagskoncernen
AB Karlskrona Moderbolag
Avvikelse mellan prognos och budget

+ 1,1 mnkr

Lägre räntekostnader ger ett lägre underskott i Moderbolaget.
Affärsverken AB
Avvikelse mellan prognos och budget

+-0,0 mnkr

Bolaget prognostiserar ett resultat om 54,4 mnkr för helåret vilket är i nivå med beslutad budget.
Inom elnät och värme har bolaget haft försäljningar som överstigit budget. Dock möts elnäts
ökade försäljningar av höjda kostnader hänförligt till ökade inköpskostnader och värmesidan har
försökt lösa problem med bränsletillgång, vilket inneburit ökade driftskostnader.
Även om det finns osäkerhet kring utvecklingen för resten av året och framförallt med vädret
under den viktiga avslutningen av året är prognosen för helåret i nivå med budget, 54,4 mnkr.
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AB Karlskronahem
Avvikelse mellan prognos och budget

+- 0,0 mnkr

Karlskronahem visar för perioden ett bättre resultat än budget vilket bl a beror på lägre
driftskostnader, att underhålls åtgärder blivit försenade, samt lägre finansiella kostnader.. Ett
fåtal outhyrda och spärrade lägenheter är föremål för renovering. För helåret är bedömningen att
underhållskostnaderna kommer att överstiga budget, men att detta möts av lägre kostnader inom
framförallt finansiella sidan. För helåret är dock bedömningen att resultatet kommer att vara i
paritet med budget. Prognosen är upprättad exklusive effekt av fastighetsförsäljningar.
Kruthusen Företagsfastigheter AB
Avvikelse mellan prognos och budget

+ 0,2 mnkr

Kruthusens prognosticerade överskott är hänförligt till läge finansiella kostnader. Dessa har även
gett möjlighet att kunna rymma ökade underhållskostnader för högskolelokalerna.
Utveckling i Karlskrona AB
Avvikelse mellan prognos och budget

- 0,2 mnkr

Bolaget har ingen verksamhet utan kvarstår som part i pågående skatteprocess. Avvikelsen för
bolaget, där budgeten antas vara +/-0, är hänförlig till de smärre driftskostnader som finns i bolaget.

Investeringar
Investeringar för perioden har gjorts med 31,6 mnkr i bolagskoncernen varav 19,2 mnkr avser
Karlskronahems investeringar för nya bostäder. Affärsverken har investerat 4,9 mnkr i stadsnät
under perioden.
Kruthusen aviserar att investeringsbudgeten kan behöva utökas med 3,5 mnkr på grund av
fördyringar.
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4

Finansrapport Internbanken

4.1 Affärshändelser januari, februari och mars
Till och med mars har sex (6) krediter om totalt 773,0 mnkr förfallit till betalning. De förfallna
krediterna har ersatts med fyra (4) nya krediter om totalt 773,0 mnkr. Den externa låneskulden är
således oförändrad jämfört med årsskiftet och uppgår till 4 296,1 mnkr per den siste mars 2018.
Ett derivat, en ränteswap om nominellt 50 mnkr, har förfallit. Ränteswappen har löpt med fast
ränta 1,997 % under fem år och säkrat ränterisken i Affärsverken AB:s skuldportfölj. Några nya
derivatkontrakt har inte ingåtts under perioden.
Per den siste mars är den totala räntekostnaden för kommunen och dess bolag på helår 1,3 mnkr
lägre än vid årsskiftet.
Med anledning av förestående fastighetsaffär kommer internbanken att för Karlskronahems
räkning amortera en del av låneskulden. Amortering är beräknad att ske innan sommaruppehållet
och den del av låneskulden som förfaller fram till dess omsätts därför kort. Ett avsteg från de
finansiella riktlinjerna avseende kapitalförfall under 1 år har därför beslutats av kommunstyrelsen
under perioden mars till och med juni månad för att på sikt kunna optimera koncernens totala
räntekostnader.

4.2 Portföljdata kommunkoncernen
Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall
sprids över tiden. Max 46 % av kapitalet får förfalla inom 1 år och max 40 % av ränteförfallen får
äga rum inom 1 år. Tillåtet intervall för den externa skuldportföljens genomsnittliga räntebindning
är 1,5 -3,5 år. Kapitalbindningstiden ska ligga inom intervallet 1,5 – 3 år.
Portföljdata
Bruttoskuld reverslån
Varav bolagen exkl checkräkningskrediter*
Övrig upplåning (koncernkontot)
Derivatvolym (% av skuld)
Ränta bruttoskuld
Känslighet vid 1 procentenhets ränteförändring
Räntebindningstid år
Räntebindningstid (<1år)
Kapitalbindningstid (år)
Kapitalbindningstid (<1år)
Största långivare
Största långivare andel
Största derivatmotpart
Likvida medel **

Riktlinjer KS/KF
2018-03-31 Förändr fg månad Förändr årsskiftet
4 900 000 000 4 296 100 000
0
0
3 860 000 000 3 574 487 150
0
0
3 953 371
0
-312 826
max 100%
27%
0%
-1%
1,26%
0,00%
-0,03%
7 442 268
868 293
4 245 172
1,5 - 3,5 år
2,82
-0,08
-0,21
max 40 %
34%
10%
12%
1,5 - 3 år
1,99
-0,09
-0,17
max 46 %
45%
10%
11%
Kommuninvest
99%
0%
0%
Danske Bank
440 145
-142 373 068
-151 828 894

2017-12-31
4 296 100 000
3 574 487 150
4 266 197
28%
1,29%
3 197 096
3,03
22%
2,16
35%
Kommuninvest
99%
Danske Bank
152 269 038
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4.3 Räntederivat
Kommunen får använda derivatinstrument i form av terminer, FRA-kontrakt, ränteswappar,
ränteoptioner och kombinationer av dessa instrument för att hantera ränterisker.
Följande riktlinjer gäller för derivatinstrument:
a) maximal löptid på derivat är 10 år
b) nettovolymen utestående räntederivat får inte överstiga den totala låneskulden
c) Maximalt 50 % av den totala derivatvolymen uttryckt som nominellt belopp får ligga hos en
enskild motpart.
Godkända externa motparter vid derivataffärer:
a) Skandinavisk bank med rating om minst A- (S&P) eller A3 (Moody’s);
b) Annan motpart med rating om minst AA- (S&P) eller Aa 3 (Moody’s)

Internbanken har säkrat 27 % av den totala låneskulden genom derivat och då endast använt sig
av ränteswappar. Totalt finns 18 stycken aktiva derivatavtal. Den genomsnittliga räntebindningstiden är 4,03 år och den längsta återstående räntebindningstiden uppgår till 6,42 år.
Som framgår av nedanstående tabell hanteras samtliga ingångna derivatkontrakt avseende
exponering för motpartsrisk och löptid i enlighet med finansföreskrifterna. Marknadsvärdet på
samtliga derivat uppgår till – 87,2 mnkr den siste mars.
Nominellt mnkr
(derivat)
390
110
458
90
100
1 148

Derivat relativt

Motpart

Rating (S&P)

34 %
10 %
40 %
8%
9%
100 %

SE Banken
Nordea
Danske bank
Swedbank
Dnb
Summa

A+
AAA
A+
A+
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4.4 Internbankens upplåningsränta
Nedan framgår internbankens genomsnittliga upplåningsränta dels på den samlade
verksamhetens skuldportfölj (1,26 % 31/3) dels på Karlskrona kommuns skuldportfölj (1,57 %
31/3). Bolagskoncernens räntekostnad är densamma som internbankens upplåningskostnad jämte
en marginal.

Givet aktuell ränta och skuldnivå per 0331 uppgår den samlade verksamhetens årliga räntekostnad
för den externa skuldportföljen till 54,0 mnkr vilket är 1,3 mnkr lägre än vid ingången av året.
Motsvarande uppgifter för Karlskrona kommun är 11,4 mnkr vilket är 247 tkr lägre än vid ingången
av året.

4.5 Likvida medel samt nettolåneskuld
Likviditetshanteringen ska bedrivas med målsättningen att samordna och jämna ut
kapitalströmmarna inom den samlade verksamheten och att sänka räntekostnaderna genom
effektiva betalningsrutiner och effektiv likviditetshantering.
Överskottslikviditet används i första hand för att lösa räntebärande lån.
Dock ska kommunen ha en likviditetsreserv genom tillgång till likvida medel i form av egen
likviditet eller outnyttjade kreditlöften motsvarande 200 miljoner kronor. Per 0331 har Karlskrona
kommun en likviditet inklusive checkräkningskredit om 210 mnkr. Den samlade verksamheten har
en likviditet om 300 mnkr.
Karlskrona kommuns nettolåneskuld (definieras som extern låneskuld – långfristig utlåning+ likvida
medel – utlåning koncernkonto) uppgår till 760 mnkr och är 96 mnkr högre än vid ingången av
året.
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5

Bilagor
5.1

Bilaga 1 Årsrapport per 181231

Årsrapport per 181231
BUDGET Prognos 0331 Avvikelse
2018 12 31

2018
Arbetsmarknadsnämnd
Drift- och servicenämnd
Drift- och servicen. varav VA-verksamhet
Funktionsstödsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Kunskapsnämnd
Kommunrevision
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
Socialnämnd, Individ- och familjeomsorg
Socialnämnd, Ekonomiskt bistånd
Valnämnd
Äldrenämnd
Äldrenämnd bostadsanpassning
Överförmyndarnämnd
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
TOTALT STYRELSER/NÄMNDER
FINANSIERING
Kapitalkostnader (internräntor + avskrivningar)
Pensionskostnader
Realisationsvinster

Totalt

per 0331

Prognos 0228 UTFALL
2018 12 31

mot budget

Totalt

2017

-124,4

-124,4

0,0

-124,4

-101,3

-143,7

-143,7

0,0

-143,7

-145,0

5,9

5,9

0,0

5,9

-5,6

-468,4

-483,4

-15,0

-478,4

-465,5

-130,8

-128,2

-131,8

-130,4

1,5

-1 503,6

-1 513,6

-10,0

-1 513,6 -1 481,9

-2,2

-2,2

0,0

-2,2

-2,2

-21,9

-21,9

0,0

-21,9

-22,7

-190,2

-190,2

0,0

-203,2

-194,9

0,0

0,0

0,0

0,0

-17,3

-2,3

-2,3

0,0

-2,3

-0,4

-809,9

-801,9

8,0

-802,1

-772,8

-9,9

-9,9

0,0

-9,9

-8,6

-4,6

-4,6

0,0

-4,6

-3,7

-6,4

-6,4

0,0

-6,4

-6,3

-315,6

-315,6

0,0

-315,6

-289,9

-3 735,1

-3 750,6

-15,5

174,4

174,4

0,0

174,4

171,1

-89,2

-88,9

0,3

-88,9

-98,0

0,0

9,0

9,0

0,0

21,9

-4,7

-10,2

-5,5

-10,2

-1,8

-1,3

-1,3

0,0

-1,3

0,0

-8,9

-8,9

0,0

-8,9

0,0

-22,8

-22,8

0,0

-22,8

0,0

-30,7

-25,7

5,0

-30,7

0,0

4,6

4,6

0,0

4,6

-3 759,3 -3 640,8

Reserver:

Löne- och prisreserv
KS & KF reserv för oförutsett
Gjorda åtagande: förhyrning fsk, Östersjöhall
Resurs särskilda prioriteringar
Reserv ökade avskrivningskostn investeringsbudget
Effektiviseringskrav ej utfördelade under KS
Oförusedd kostnad sanering Pottholmen*
Avsättning saneringskostnader Pottholmen 2018
Skatteintäkter och statsbidrag
Avskrivningar
Utlåningsavgifter
Utdelning
Finansnetto:
TOTALT FINANSIERING

RESULTAT
Procentuellt resultat i förf. till skatteint/statsb.

0,0
-4,9
-15,0

3 885,2

3 841,3

-43,9

-121,6

-121,6

0,0

3 841,3 3 765,9
-121,6

-137,8

12,6

12,0

-0,6

12,6

15,3

31,0

31,0

0,0

31,0

29,4

-15,7

-14,7

1,0

-14,7

-12,4

3 813,0

3 778,3

-34,7

77,9
2%

27,7
0,7%

-50,2
0,0%

3 764,9 3 733,7

5,6
0,1%

92,9
2,5%
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5.2

Bilaga 2 Investeringar Kommunenkoncernen

Skatte- respektive
avgiftsfinansierad
verksamhet

Verksamhetsansvarig nämnd Investeringsområde

Skattefinansierat

Arbetsmarknadsnämnden
Inventarier

Utfall mars

Prognos 2018

466

76

466

466
25 749

76
519

466
21 001

Cykelstrategi och trafiksäkerhet
Gata/trafik
Summa Gata/trafik

6 556
-7 102
-546

350
-36 698
-36 348

6 556
-8 002
-1 446

Hamnverksamhet

22 424

1 010

21 763

3 234

235

3 234

Stadsmiljöprogram

11 823

472

12 723

Inventarier

29 980

200

25 831

92 664

-33 912

83 106

53 932

263

-92

1 600

0

1 600

55 532
29 180
0
123 687
123 687

263
-1 668
0
29 451
27 783

1 508
29 180
0
123 687
152 867

13 889

0

13 889

166 756

27 783

166 756

4 100

68

4 100

4 100

68

4 100

51 217
51 217

380
380

14 775
14 775

1 300

0

1 300

52 517

380

16 075

163 612

6 138

111 930

21 900

1 053

21 900

185 512

7 191

133 830

Summa Arbetsmarknadsnämnden
Drift- och servicenämnden
Fastighetsverksamhet

Parkverksamhet

Summa Drift- och servicenämnden
Funktionsstödsnämnden
Fastighetsverksamhet
Inventarier
Summa Funktionsstödsnämnden
Kommunstyrelsen
Exploateringsverksamhet
Fastighetsverksamhet
Pottholmen inkl ny brandstation
Summa Fastighetsverksamhet
Ks reserv
Summa Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen
Inventarier
Summa Kommunstyrelsen/-kommunlednings-förvaltningen
Kultur- och fritidsnämnden
Fastighetsverksamhet övr
Summa Fastighetsverksamhet
Inventarier
Summa Kultur- och fritidsnämnden
Kunskapsnämnden
Fastighetsverksamhet
Inventarier
Summa Kunskapsnämnden

Budget
2018
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Skatte- respektive
avgiftsfinansierad
verksamhet

Verksamhetsansvarig nämnd Investeringsområde

Budget
2018

Utfall mars

Prognos 2018

Socialnämnden
Inventarier

2 708

0

2 708

2 708

0

2 708

0

0

0

3 200

109

3 200

3 200

109

3 200

563 455

1 958

411 749

Hamnverksamhet, avgift

2 100

0

2 100

VA/RH-verksamhet, avgift

59 672

3 680

47 370

61 772

3 680

49 470

61 772

3 680

49 470

625 227

5 638

461 219

Affärsverken

143 900

9 400

Karlskronahem

199 200

22 197

26 500

0

Summa bolagskoncernen

369 600

31 597

0

Summa kommunkoncernen

994 827

37 235

461 219

Summa Socialnämnden
Äldrenämnden
Fastighetsverksamhet
Inventarier
Summa Äldrenämnden
Skattefinansierat Summa
Avgiftsfinansierat Drift- och servicenämnden

Summa Drift- och servicenämnden
Avgiftsfinansierat Summa
Summa Karlskrona kommun
Investeringsramar bolagskoncernen

Kruthusen
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5.3

Bilaga 3 Utlåning per bolag

Utlåning inkl borgensutlåning Karlskrona kommun per bolag
Portföljdata Affärsverken AB
Bruttotillgång reverslån

Ram/Policy
1 390 000 000

2018-03-31
1 320 000 000

Derivatvolym (% av skuld)
Ränta %
Räntebindningstid år
Räntebindningstid (<1år)
Kapitalbindningstid (år)
Kapitalbindningstid (<1år)
Största långivare
Största långivare andel
Checkkredit

120 000 000

29%
1,55%
3,54
20%
2,72
36%
Karlskrona Kommun
100%
19 528 418

Portföljdata Karlskronahem AB

Ram/Policy

2018-03-31

Bruttotillgång reverslån
Derivatvolym (% av skuld)
Ränta %
Räntebindningstid år
Räntebindningstid (<1år)
Kapitalbindningstid (år)
Kapitalbindningstid (<1år)
Största långivare
Största långivare andel
Checkkredit

2-5 år
max 40%
1,5-3,5 år
max 40%

1 460 000 000

1,5- 3,5 år
max 45 %
1,5 - 3,0 år
max 50 %

40 000 000

1 428 600 000
24%
0,97%
2,44
43%
1,44
49%
Karlskrona Kommun
100%
-28 771 998

Karlskrona Moderbolag AB
Bruttotillgång reverslån
varav k ommunlborgen
Derivatvolym (% av skuld)
Ränta %
Räntebindningstid år
Räntebindningstid (<1år)
Kapitalbindningstid (år)
Kapitalbindningstid (<1år)
Största långivare
Största långivare andel
Checkkredit

Ram/Policy
343 000 000
120 000 000

Portföljdata
Kruthusen Företagsfastigheter AB
Bruttotillgång reverslån
Derivatvolym (% av skuld)
Ränta %
Räntebindningstid år
Räntebindningstid (<1år)
Kapitalbindningstid (år)
Kapitalbindningstid (<1år)
Största långivare
Största långivare andel
Checkkredit

Ram/Policy

2018-03-31

480 000 000

443 500 000
29%
0,87%
2,54
30%
1,98
43%
Karlskrona Kommun
100%
-9 102 685

1,5- 3,5 år
max 40 %
1,5 - 3,0 år
max 40 %

12 000 000

1,5- 3,5 år
max 50 %
1,5 - 3,0 år
max 45 %

10 000 000

2018-03-31
343 000 000
120 000 000
17%
1,16%
2,39
39%
2,76
16%
Karlskrona Kommun
65%
-15 021 427
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