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Årsredovisning 2016

Sölvesborg i siffror

2016 2015 2014 2013 2012

Antal invånare 31/12 17 437 17 160 16 959 16 800 16 808

Kommunens skattesats. Kr 22,27 22,27 22,27 22,27 21,95

inkl landstingsskatt: 11,19 (11,51) 33,46 33,46 33,46 33,46 33,46

Ekonomiskt resultat inkl VA, tkr 16 309 1 042 -15 332 23 672 14 443
(årets resultat exkl extra ordinära poster)

Nettokostnadernas andel av skatt 99 101 102 99 98

och generella statbidrag, %

Finansnetto, mkr 6 6 2 2 -1

Likvida medel, mkr 51 41 18 50 39

Investeringar, mkr 28 44 38 63 87

Avskrivningar, mkr 30 30 30 29 28

Soliditet, exkl pensionskuld före 98 60% 60% 62% 62% 60%

Soliditet, inkl pensionskuld före 98 27% 25% 24% 23% 23%

Låneskuld, mkr 192 193 173 189 189

Pensionsskuld -avsättn inkl lönesk, mkr 7 7 6 9 9

Ansvarsförbindelse, mkr 298 310 322 335 313

Eget Kapital, mkr 540 524 523 538 514

Anläggningstillgångar, mkr 755 759 752 747 737

Borgensåtagande, mkr 712 588 571 553 509
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Kommunalförbundens och bolagens resultat

2016 2015 2014 2013 2012

Räddningtjänsten Västra Blekinge

Ekonomiskt resultat, tkr -33 844 -437 348 572

Miljöförbundet Blekinge Väst

Ekonomiskt resultat, tkr 785 1 908 1 357 -781 -139

SBKF Sölvesborg Bromölla

Kommunalförbund

Ekonomiskt resultat, tkr -2313 137 -4 184 -1 161 -2 026

SEVAB AB

Ekonomiskt resultat, tkr före dispositioner o skatt 10 107 8 956 7 329 6 608 6 480

Sölvesborghem AB

Ekonomiskt resultat, tkr före dispositioner o skatt 15 314 10 927 7 156 4 341 4 576
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Händelser att komma ihåg under 2016 
 
 

 Nytt ungdomspolitiskt 

program beslutat för åren 

2016 - 2020 

 

 Jämställdhetsplan antagen 

för åren 2016 - 2018 

 

 Musikskolans 

tjänstemannaorganisation 

flyttas över till Barn och 

Utbildnings-förvaltningen. 

 

 Riktlinjer antagit för 

Bostadsförsörjning åren 

2016 – 2020 

 

 För andra året i rad är vi 

stolta över att vara den 

kommunorganisation som 

har flest batteribilar per 

capita i Norden 

 

 Sverige fick ett nytt motiv på 

ett frimärke -

Sölvesborgsbron  

 

 Satsning på Mjällby med bla 

invigning av Kappahl i 

Mjällby 

 

 Pga av den torra våren och 

försommaren infördes 

Bevattningsförbud 

 

 Invigning av Högtofta nya 

skola  

 

 Ny BUN-chef 

 

 För att underlätta vardagen 

skapade BUN ny 

barnomsorgsportal 

 

 Ny omsorgschef. 

 

 Beslut om att införa LOV 

 

 Sydostlänken invigs 

 

 Nya ridleder i Listershuvud 

och Stiby backe 

naturreservat 

 

 Cykelleden ”sydostleden” 

invigs 

 

 Sölvesborgs kommuns 

kulturpris 2016 går till Karin 

Maltestam 
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Förvaltningsberättelse 
 

OMVÄRLDSANALYS 
 

Internationell och svensk ekonomi 

I jämförelse med övriga länder i Europa är det 

svenska konjunkturläget starkt. Glädjande är att 

exporten har ökat efter en svag utveckling under 

första halvåret. Framtiden ser ljust ut för 

industrin, tillväxten är förhållandevis god och 

ligger ungefär i linje med den genomsnittliga 

utvecklingen de senaste 10 åren. 

Internationella valutafonden, IMF, presenterade i 

januari sin prognos över världsekonomin. De 

räknar fortfarande med en global tillväxt på 3,1 

% 2016 som sedan stärks någon procentenhet 

2017. 

Riskerna för den globala ekonomin finns främst 

på nedsidan där det råder en ökad osäkerhet 

kring utvecklingen i USA och i vilken effekt en 

ökad protektionism får på världshandeln och den 

globala ekonomin 

Efter ett antal år där inflationstakten varit mycket 

låg eller närmast obefintlig började inflationen 

stiga under 2016. Även export och 

importpriserna visar en tydlig uppåtgående 

trend. Dessa priser påverkas uppåt av kronans 

försvagning även om det finns andra orsaker till 

uppgången. Trots en liten höjning av inflationen 

räknar man med att tolvmånaderstalen för KPI 

fortsätter att hålla sig under 2 procent, vilket 

därmed antas att Riksbanken dröjer med att höja 

styrräntan.   

Den positiva utvecklingen i den svenska 

ekonomin medför att sysselsättning och 

skatteunderlag fortsätter att växa i snabb takt. 

Arbetslösheten fortsätter att pressas tillbaka och 

är snart nere på samma nivå som före 

finanskrisen. Det börjar bli brist på arbetskraft 

inom vissa tjänsteföretag.  Trots det alltmer 

ansträngda arbetsmarknadsläget antar SKL att 

löneutvecklingen kommer att hålla sig på en låg 

nivå. 

 

Kommunernas ekonomi 

Resultatet för kommunsektorn har varit god de 

senaste åren med stora överskott. Detta förklaras 

till stor del av tillfälliga poster som återbetalning 

från AFA försäkring och tillfälliga 

konjunkturstöd. Under 2016 har hög 

sysselsättning och höjd skatteunderlag medför 

positiva resultat för kommunerna. Kommunerna 

står inför ett antal utmaningar de kommande 

åren. Stora anpassningsbehov på grund av 

demografiska förändringar, stora 

investeringsbehov och svårigheter att leva upp 

till krav som kommer av statliga reformer. Därtill 

kommer osäkerheten i flyktingmottagandet som 

leder till ett ökat tryck på såväl skola som på 

integrationsarbetet. För att klara balanskravet de 

närmaste åren krävs sänkta kostnader och att 

staten värdesäkrar statsbidragen för att 

kommunernas resultat även framöver skall ligga 

på en nivå som kan betraktas som god 

ekonomisk hushållning.  

 

Befolkningsutvecklingen 

Sölvesborgs kommun har under 2016 ökat sin 

befolkning med 276 personer. Under ett antal år 

låg befolkningen runt ca 16 800 invånare men 

de senaste tre åren har befolkningen skjutit i 

höjden med över 600 personer. Förhoppningsvis 

är det ett trendbrott, de närmaste åren får utvisa 

om kommunen klarar av att öka sin befolkning. 

Kommunens befolkningsutveckling har under 

2016 återigen ett positivt flyttningsnetto (327), 

ser man historiskt är kommunen mycket 

beroende av hur flyttningsnettot förändras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktum att färre födda än avlidna gör att 

födelsenettot för 2016 blev - 49 invånare. 

Noteras kan att födelsetalet för 2016 (165) 

fortfarande är på en låg nivå, eller är det så att 

denna nivå har blivit normalt.  

I följande tabell redovisas kommunens 

befolkningsförändringar de senaste fyra åren. 

 

Befolkningssiffror 2013-2016 (per 31/12) 

 2013 2014 2015 2016 

Total folkmängd 16 800 16 959 17 160 17 437 

     

Födda  169 146 177 165 

Döda  223 194 191 214 

Födelsenetto  -54 -48 -14 -49 

Flyttningsnetto  46 207 212 325 

Befolkningsförändring  -8 159 201 276 

16 840
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Jämfört med riket har Sölvesborg en något 

mindre andel barn och ungdomar och en större 

andel äldre. Barn och ungdomar upp till och 

med sjutton år står i Sölvesborg för 19,3 % av 

befolkningen, vilket skall jämföras med rikets 

21,8 %. För Sölvesborg har det skett en 

marginell ökning av barn och ungdomars andel 

av den totala befolkningen, rikets har marginell 

ökning andel av den totala befolkningen. De 

äldre över 65 år står för 25,1 % av befolkningen 

i Sölvesborg, vilket skall jämföras med rikets 

19,8 %. Andelen äldre är oförändrad både i 

Sölvesborg och riket. 

 

Bostadsmarknad 

En avgörande faktor för om kommunen ska 

kunna öka sin befolkning är hur 

bostadsmarknaden utvecklas och fungerar. 

Framförallt är det boende i små lägenheter (ettor 

och tvåor) som efterfrågas men även på villor 

finns en stor efterfrågan. Ett mått på intresset är 

hur många som vill köpa kommunala tomter. 

Ytterligare ett tecken är att Sölvesborgshem vid 

årsskiftet precis som de senaste åren endast hade 

ett fåtal lediga lägenheter av de nära 1 200 

lägenheter man förfogar över. Sölvesborgshem 

har de senaste åren uppfört fler flerbostadshus 

med lägenheter i Ljungaviken och planerar för 

ytterligare ett under 2017. 

 

Antal personer uppsatta i tomtkö/intresselista  

(Observera att en person kan stå på flera 

områden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att kunna öka utbudet av kommunala tomter 

har det under de senaste åren arbetats med att ta 

fram nya områden. Etapp ett i Ljungaviken har i 

stort sett alla tomter för bebyggelse av villor 

sålts, Fram till årsskiftet har 25 av 29 villatomter 

sålts, under året har även ett antal 

marklägenheter och flerbostadshus påbörjats. 

Under 2016 har etapp två i Ljungaviken 

färdigställts för försäljning av villatomter. Under 

året har även arbetet med att hitta finansiärer 

över silos området fortsatt. Cykelvägen 

”sydostleden” har färdigställts under året.  

Kommunen håller även på att planera nya tomter 

på ett antal övriga områden i kommunen. 

 

Sålda kommunalavilla tomter 2012-2016 

2012 2013 2014 2015 2016 

 

16 5 5 4 3 

     

 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Näringslivet i Sölvesborg har en fortsatt positiv 

utveckling och under året har flera nya 

etableringar öppnat eller påbörjats. 

Etableringarna har främst varit inom handel och 

service i Mjällby och på Kämpaslätten. 

 

Sölvesborg har en fortsatt positiv nettotillväxt 

som under 2016 var 1,6 % vilket var bäst i 

Blekinge. Antalet nystartade företag var 97 

stycken och 38 % av dessa var tjänsteföretag, 

något lägre än övriga Sverige. Inom handel och 

restaurang var ökningen 25 % vilket var klart 

över snittet i Sverige. I kommunen fanns det      

1 738 aktiva företag registrerade inom 

kommunen vid utgången av 2016 varav 704 var 

aktiebolag. 

 

Även arbetslösheten har fortsatt minska och det 

blir svårare att matcha sökande mot lediga 

arbete. Utmaning men också möjlighet är 

kommunens nyanlända där kommunen 

engagerar sig ytterligare. 

 

Trots minskningen ligger arbetslösheten 

fortfarande på en hög nivå, detta gäller inte 

minst åldersgruppen 18-24 år, en grupp där vi i 

Sölvesborg under lång tid har haft dåliga siffror.  

Nedanstående tabell visar tydligt skillnaderna 

mellan 2015 och 2016 i kommunen och i en 

regional och nationell jämförelse. 

Oroande är att utvecklingen i Sölvesborg och 

omgivande kommuner fortfarande är något 

sämre än riket. En annan jämförelse är personer i 

konjunkturberoende program, tar man med 

dessa personer också ligger kommunen ännu 

sämre till i en regional och nationell jämförelse. 

För 2016 har arbetslösheten minskat i båda 

grupperna, kommunen har satt av pengar i 2016 

års budget för olika projekt för att få ner 

arbetslösheten. 

 

 

 

 

 

 

 

Område 2014 2015 2016

Ljungaviken, småhus 41 41 44

Ljungaviken, marklägenheter

Hörvik 0 0 3

Labbvägen 0 0 1

Totalt 41 41 48

Överlämnat till S-hem
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Andel arbetslösa personer, i % av arbetskraften 

 2013 2014 2015 2016 

Sölvesb. 11,1 10,9 10,6 9,5 

Blekinge 10,7 11,5 11,5 10,5 

Riket 8,6 8,5 8,0 7,7 

 

 

 

18-24 år  % av arbetskraften 

 2013 2014 2015 2016 

Sölvesb. 29,2 26,2 25,7 19,7 

Blekinge 28,6 25,2 24,3 19,4 

Riket 17,3 14,7 13,0 11,3 

 

Infrastruktur 

Kommunen genomkorsas av E22 och Blekinge 

kustbana. E22 sträckning genom kommunen har 

sedan ett antal år byggts om till 

motorvägsstandard. Detta gynnar transporter 

både väster och österut.  

För busstrafiken visar statistiken på en ökning av 

resor under de senaste åren, vilket förmodligen 

beror på den förbättrade turtätheten mellan 

tätorterna och Sölvesborg. Kommunens satsning 

på del av Pågatåg Nordost infriades december 

2014 så nu rullar Pågatågen genom Sölvesborg 

och fram till Karlshamn. Detta ger invånarna 

goda kommunikationer till en betydande 

arbetsmarknad.  

Under året har även utbyggnaden av 

fiberförbindelsen till privata villor fortsatt att 

ligga på en hög nivå och i Sölvesborgshems 

fastighetsbestånd har i stort sett alla lägenheter 

fiber.  

Sölvesborgs handelshamn har återhämtat sig 

efter nedgången i tonnage och resultat 2015. 

2016 visar åter på ökat tonnage och ökad 

lönsamhet.  

 

Samverkan 

En möjlighet för Sölvesborgs kommun, liksom 

många mindre kommuner, att lösa ekonomiska 

och verksamhetsmässiga problem, är 

kommunsamverkan. Kommunen är sedan ett 

antal år medlem i fyra kommunalförbund. 

Sölvesborg Bromölla kommunalförbund, Cura 

(Vårdförbundet Blekinge), 

Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge och 

Miljöförbundet Blekinge Väst. 

Kommunen har även en del samverkan med 

övriga Blekinge kommuner, Väst Bleking Miljö 

AB och Skånenordost grupperingen.  

 

 



Årsredovisning, 2016 

Förvaltningsberättelse 

 - 8 - 

 

EKONOMI 

 

Årets resultat 

Resultatet för 2016 är positivt. Kommunens 

intäkter överstiger kostnaderna med 16 mkr. Ett 

positivt resultat, som är 7 mkr högre än vad som 

budgeterats och 15 mkr större än 2015 års 

resultat. 

 

Resultatet skulle varit 13 mkr bättre om 

statsbidragen avseende flyktingverksamheten 

från 2015 och den sk byggbonusen från 2016 

helt hade påverkat 2016 års resultat. 

 

Under föregående år fick kommunen relativt 

stora engångsintäkter bla i form av 

återbetalningar av AFA-gifter. Denna typ av 

intäkter har inte funnits 2016. 

 

Kommunen har under året sålt tomter som gett 

bokföringsmässiga vinster med 1 mkr. 

 

Kommunen tar under året fram två 

delårsrapporter, per den 30 april och 31 augusti. 

Vid dessa tillfällen prognostiserades ett resultat 

för året med 10 mkr respektive 13 mkr. Detta 

ska jämföras med bokslutet resultat som uppgår 

till 16 mkr. Totalt visar detta på lite försiktiga 

prognoser och inga större ekonomiska 

överraskningar under senare delen av året. 

 

Förbättringen mellan 2015 och 2016 kan 

sammanfattas av att verksamhetens 

nettokostnader, exkl jämförelsestörande, har 

ökat med 26 mkr medan skatteintäkter och 

generella statsbidrag ökat med 49 mkr. 

Härutöver finns det en jämförelsestörande intäkt 

2015 på 7 mkr. 

 

Årets finansnetto blev 6 mkr, vilket är något 

mindre än 2015. Kommunföretag AB har erlagt 

2,5 mkr i reversränta i likhet med tidigare år.  

 

Genomsnittsränta på kommunens lån har 

minskat något under året från 1,6 % till 1,1 %. 

Räntan jämförs per den 31/12 varje år. 

 

Kommunalskatten periodiseras i enlighet med 

rekommendation, vilket innebär att årets resultat 

påverkats av slutavräkning för 2015 med 0,7      

(-1,3) mkr och preliminär slutavräkning för 2016 

med minus 3,7 (+0,7) mkr. Preliminär 

slutavräkning beräknas utifrån den prognos som 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lämnar 

i december månad bokföringsåret.  

 

Kommunkoncernen 

I den redovisningsmässiga koncernen ingår 

Sölvesborg Energi och Vatten (SEVAB), 

Sölvesborgshem AB samt moderbolaget 

Sölvesborgs Kommunföretag AB. Bolagen är direkt 

eller indirekt helägda av kommunen. Härutöver är 

kommun delägare i Sölvesborgs Stuveri och Hamn 

AB och Västblekinge Miljö AB, vilka inte ingår 

redovisningsmässigt. Till koncernen räknas även ett 

av kommunalförbundet, Sölvesborg Bromölla 

Kommunalförbund (SBKF). De övriga 

kommunförbunden ingår inte i 

koncernredovisningen. 

 

Kommunkoncernens resultat uppgår för året till 31 

mkr, vilket är 18 mkr bättre än föregående år. 

Förbättringen beror både på bättre resultat i 

kommunen och i bolagen 

 

Balanskravet 

Balanskravet (enligt kommunallagen 8 kap § 5) 

tillämpades för första gången i bokslut 2000. 

Balanskravet medför att resultatet skall justeras med 

realisationsvinster och realisationsförluster. 

Kommunen har enligt sammanställning nedan 

klarat balanskravet. 

 

Balanskravsutredning: 

 

 2016 2015 2014 

Årets resultat 16,3 1,0 -15,3 

Reavinst/förlust 

(fastigheter o tomter) 

 

-1,2 

 

-0,5 

 

0,0 

Årets resultat efter 

balanskravjustering 

 

15,1 

 

0,5 

 

-15,3 

Medel till resultat-

utjämningsreserv 

Medel ur resultat-

utjämningsreserv 

 

-6,0 

 

 

 

 

 

2,7 

 

Balanskravsresultat 

 

9,1 

 

0,5 

 

-12,6 

 

 

Ackumulerade negativa resultat (mkr): 

 2016 

IB (ej återställda minusresultat) -12,1 

     varav från 2014 -12,1 

Årets resultat enl balanskravutredningen 9,1 

 

UB (ej återställt minusresultat) 

 

0 

I och med årets resultat så har ”underbalansen” 

från 2014 återställts 

 

Resultatutjämningsreserv 

Från och med 2013 gavs kommunerna möjlighet 

till att avsätta en del av resultatet i en 

resultatutjämningsreserv för att möta skatteintäkts-

variationer på grund av konjunkturförändringar. 

Kommunfullmäktig beslöt under 2013 om att 

retroaktivt avsätta 10,3 mkr. Till detta tillkommer 



Årsredovisning, 2016 

Förvaltningsberättelse 

 - 9 - 

2013-års avsättning med 3,2 mkr, vilket innebär 

att reserven vid 2013 uppgick till 13,5 mkr och 

är en del i det egna kapitalet. Under 2014 

nyttjades 2.7 av resultatutjämningsreserven. Av 

årets resultat på har 6 mkr avsatts till 

Resultatutjämningsfonden som nu  

uppgår till 16,8 mkr. 

 

 

Sociala investeringsfonden 

Under 2013 ”avsattes” 4 mkr till vad som kalla 

social investeringsfond. Fonden kan inte 

hanteras i redovisningen enligt gällande 

redovisningsprinciper utan kan ses som 

öronmärkt del av det egna kapitalet. 

 

 Ur fonden har under 2014 och 2015 2.158 tkr 

nyttjas.2016 har 963 tkr nyttjas Minskningen av 

fonden påverkar inte balanskravutredningen. 

 

 

God ekonomisk hushållning 

Inom den kommunala verksamheten brukar man 

anse att resultatet då bör vara minst 2 procent av 

skatteintäkterna och generella statsbidrag. Detta 

innebär att årets resultat borde vara ca 18 mkr. 

Årets resultat är således något lägre än 2 procent. 

 

Resultat ska ge ett överskott tillräckligt stort för 

att ha beredskap inför framtiden. Kommunen 

måste bla klara: 

 

- att finansiera framtida investeringar 

- framtida pensionskostnader 

- osäkerhet i skatteutveckling och 

konjunkturer 

 

 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktige har fastställt finansiella mål 

för kommunens verksamhet under perioden 

2015 – 2018.  

 

 Det samlade resultatet under perioden 

skall, när kommunallagens balanskrav 

tillgodosetts, utgöra minst 30 mkr.  

 

 Investeringsnivån under perioden skall 

inte vara högre än avskrivningarna och 

driftöverskotten när investeringar i nya 

bostadsområden undantagits. 

 

 Soliditeten skall 2018 vara på minst 

samma nivå som 2014.  

 

Efter 2016 kan konstateras att årets resultat skapat 

möjlighet till att klara detta mål om 2017 och 2018 

utfall blir ungefär lika stort.  

Investeringsnivån 2016 är lägre än summan av 

avskrivningar. Man bör dock beakta att 33,6 har 

förts över till 2017 års investering. 

 

Soliditeten 60 % är lägre än 2014. 

 

Nettokostnader 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och 

generella statsbidrag, visar hur stor del av dessa 

som går till den löpande verksamheten.  

 

Andel uppgår för 2016 till 99 % Detta är lite 

förbättring från föregående år. Ett riktvärde som 

bruka användas är att man inte bör ligga högre än 

98 %. 

  

 

 
För en sund ekonomi kräv att skatteintäkter och 

generella statsbidrag ökar minst i samma takt som 

verksamheternas nettokostnader, vilket fallet varit 

2015 och 2016. 

 

Kommunkoncernen 

Koncernens nettokostnader uppgår till 879 mkr för 

2016 vilket är en ökning från föregående år med 

26 mkr, (exkl jämförelsestörande 2015). Ökningen 

beror på att kostnader ökat mer är intäkterna. Detta 

ska dock se mot att skatteintäkter och generella 

statsbidrag har ökat med 49 mkr.  

 

Likviditeten 

Likviditeten skiftar under året beroende på in- och 

utbetalningar. Under året har behållningen varierat 

mellan 23 och 96 mkr. Medelsaldot uppgår till 48 

mkr. Motsvarande medelsaldo för 2015 var 29 mkr 

 

Koncernkontot (vari likvida medel för hela 

kommunkoncernen ingår) uppgick vid årsskiftet till 

93 mkr (68 mkr). Kommunens del av koncern-

kontot var 44 mkr. 
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Kommunkoncernen 

Totalt finns 76 mkr i likvida medlen i koncernen 

med vilket är en mindre ökning från 2015 med 

ca 17 mkr. 

 

Driftredovisning 

Det totala budgetöverskottet uppgår för 2016 till 

7 mkr.  

 

Den totala avvikelsen innehåller både överskott 

som underskott. Alla nämnder har gått sämre än 

vad som budgeterats (bortsett från Fritid o 

Kulturnämnden som visar ett litet överskott). 

 

Budgetöverskott redovisas av Kommunstyrelsen 

visar med 5 mkr och det stora överskottet, 16,5 

mkr återfinns inom finansiella o gemensamt 

verksamheter. 

 

Inom Finansiella och gemensamma 

verksamheter återfinns överskott hänförbart till 

KF:s förfogande medel med ca 5 mkr, räntenetto 

med ca 6 mkr, skatte o generella statsbidrag med 

ca 3 mkr och personalomkostnader med ca 3 

mkr 

 

Årsbudget (nov 2015) visade för 2016 ett resultat 

på 13 mkr. Härefter beslutades om 

kompletteringsbudget 1 som minskade resultatet 

marginellt. Efter kompletteringsbudget 2 uppgick 

budgeten till 9 mkr. Förändring i KB2 avsåg 

skatter o generella statsbidrag. 

 

Budgetavvikelser 2016 

Verksamhet Belopp 

Fullmäktige revision mm 0,4 mkr 

Kommunstyrelsen  4,7 mkr 

Byggnadsnämnd -0,1mkr 

Fritid o kulturnämnd 0 mkr 

Barn och utbildningsnämnd -8,2 mkr 

Omsorgsnämnd -7,4 mkr 

Finansiering och gem. kostn/Intäkter 16,5 mkr 

Reavinst 1,0 mkr 

Summa 6,9 mkr 

 

Underskottet inom Barn och utbildnings-

nämndens ansvarområde är i likhet med 

föregående år relaterat till Individ och 

Familjeomsorg.  

 

Av nämndens totala underskott finansieras 0,8 

mkr med medel ur den sociala investerings-

fonden, dvs denna del är sanktionerad av 

fullmäktige. 

 

Omsorgsverksamhetens underskott beror att 

hemtjänsten och särskilt boende varit dyrare under 

året än vad som budgeterats.  

Kommunstyrelsen överskott kommer både från 

Kommunledningsförvaltningen och från 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Överskotten 

kommer främst från Kommunkansliet, 

Arbetsmarknadsenheten, och 

Fastighetsavdelningen. 

 

För ytterligare information hänvisas till 

verksamhetsberättelserna för kommunens olika 

ansvarsområden. 

 

 

Investeringar och Anläggningstillgångar 

Årets nettoinvesteringar uppgår till 28 mkr (44 

mkr). Liksom tidigare år är nettoinvesteringarna 

lägre än vad som budgeterats. 

Investeringsbudgeten uppgick för 2016 till 66 mkr. 

De projekt som är pågående överför till 

investeringsbudgeten för 2017. Det innebär att 

2017 års budget ökar med 34 mkr (44 mkr). 

 

 Projekt som avslutats under 2016 redovisas i ett 

särskilt ärende. Totalt har investeringsprojekt för 13 

mkr (43 mkr) slutredovisats under 2016, vilka 

tillsammans visade på en positiv budgetavvikelse 

på 0,5 mkr. 

 

Investeringsprojekten under året avser nästan 

uteslutande verksamheten som återfinns inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Bland de största 

investeringsprojekten under 2016 kan nämnas om-

o tillbyggnad av Högtofta skola 7 mkr, gång och 

cykelbanor 2 mkr och traktorbyte 1,5 mkr. 

 

Inom exploateringsverksamheten har det under 

2016 investerats för 3 mkr i bland annat 

gatuutbyggnad.  

 

Under 2016 har kommunen fått mindre belopp till 

investeringsbidrag som ses som delfinansiering av 

investeringsprojekten. Bidraget har redovisats som 

en minskning av anskaffningsvärdet. 
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Trots att kommunens investering uppgår till 28 

mkr har inga nya lån tagits upp. 

 

Lånefinansieringsgraden, dvs förhållande mellan 

anläggningstillgångarna bokförda värde och 

långfristiga lån, är detsamma som föregången år, 

25%. Anläggningstillgångarna per invånare 

uppgår till 43 tkr med långfristiga skulder till 11 

tkr.  

 

 

Skulder 

Som nämnts ovan har inga nya lån tagit upp 

under 2016. 80 mkr har omsatts under året. 

Gamla lån har lösts med nya. I bokslutet 2016 

har ingen del redovisats som kortfristig då det 

inte planeras någon nettominskning av lånen 

under 2017. 

 

Kommunens lån uppgår till 193 mkr. Snitträntan 

för lånen är idag låg, ca 1 procent. Man får dock 

inte glömma, att för varje procentenhet som 

låneräntan ökar, så ökar räntekostnaden på 1,9 

mkr  

 

 
I jämförelsen med andra kommuner har 

Sölvesborgs kommun låga långfristiga skulder 

per invånare, 11 tkr. Detta kan jämföras med 

snittet för kommunerna i Blekinge som för 2015 

var 22 tkr/inv och för hela riket var 18 tkr/inv. 

 

Pensioner 

Pensionsavsättning i balansräkningen har sedan 

2015 minskat något och uppgår till 7 mkr. Från och 

med 2007 avser ökningar endast den del av 

pensionsåtagandet som inte löpande löses via 

försäkring. Försäkringspremier har betalats under 

året med 1 mkr vilket i stort är samma som 

föregående år.  

 

Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas 

som ansvarsförbindelse med 298 (310) mkr.  

 

Kommunens total pensionsåtagande inkl löneskatt: 

 

 2016 2015 

Avsättning 7 mkr 7 mkr 

Ansvarsförbindelse 298 mkr 310 mkr 

   

 305 mkr 317 mkr 

 

Härutöver finns kortfristiga skulder på 28 mkr, som 

avser den individuella delen och löneskatt som 

intjänats under 2016. Denna (exkl löneskatt) 

utbetalas i mars 2017 till Pensionsvalet AB, som 

placerar pensionspengarna efter de anställdas val. 

 

Inga medel har speciellt placerats för finansiering 

av framtida pensionsutbetalningar. Däremot har 

kommunen, från och med bokslutet 2005 

reserverat resultaten till pensioner. 

 

Kommunens skuld till de anställda för sparad 

semester och okompenserad övertid uppgår till 41 

mkr, vilket är mindre ökning från 2015. 

 

Kommunkoncernen 

Koncernens långfristiga skulder uppgår vid 

balanstillfället till 954 mkr, vilket är en ökning på 

159 mkr eller 20 %.  

 

Soliditeten 

Soliditetsnivån är ett av de finansiella mål som 

fastställts för Sölvesborgs kommun (se ovan). 

Soliditeten anger hur stor del av de totala 

tillgångarna som kommunen själv har finansierat, 

dvs det egna kapitalet i förhållande till de totala 

tillgångarna. Kommunens soliditet är något högre 

än föregående år.  Inkluderas alla pensions-

förbindelser uppgår soliditeten till 27 % (25 %).  

 

Soliditeten har sitt värde framförallt som indikator 

för den långsiktiga utvecklingen av ekonomin. 
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De högra staplarna avser soliditeten när 

pensions-åtagandet som redovisas som 

ansvarsförbindelse räknas in bland skulderna. 

 

 

Kommunkoncernen 

Soliditeten har för koncern är i stort densamma 

som 2015 och uppgår till 26 % (exkl 

kommunens ansvarsförbindelse för pensionen). 

 

Borgensåtagande och ansvarsförbindelser 

Kommunens borgensåtaganden har under året 

ökat och uppgår till 712 mkr per den 31/12 

2016.  

 

Borgen för kommunalt förlustansvar fortsätter att 

minska. Av kommunens totala borgensåtagande är 

692 mkr (570 mkr) beviljade till kommunens 

helägda bolag. Någon större risk avseende 

borgensåtagandena till bolagen föreligger inte, 

eftersom bolagen för närvarande har en god 

finansiell ställning. 

 

Kommunen har beslutat att garantera Sölvesborgs 

Kommunföretags AB:s aktiekapital.  

 

När kommunen blev medlem i Kommuninvest 

ekonomiska förening, tecknades även solidarisk 

borgen (proprieborgen). 

 

Kommunen har även ansvar att som medlem i de 

fyra kommunalförbunden skjuta till kapital om ett 

kommunalförbund saknar medel för att betala en 

skuld. 

 

 

Kommunkoncernen 

Borgensåtagande utanför den redovisningsmässiga 

koncernen uppgår till 20 mkr, vilket är en ökning 

från 2015 som avser Västblekinge Miljö AB.  

 

Sölvesborghem har ställda panter på totalt 39 mkr. 

Ingen förändringar från föregående år.
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PERSONALREDOGÖRELSE 

 

 

Antal anställda och årsarbeten  

Det totala antalet tillsvidareanställda 2016-11-01 är 

1250 personer vilket motsvarar 1138 årsarbetare. 

En årsarbetare är i regel en heltidstjänst på fyrtio 

timmar per vecka och måttet för årsarbete är ca 

1760 timmar. 

 

Antal årsarbetare visar hur mycket arbetstid som 

finns till förfogande. I jämförelse med samma 

tidpunkt 2015 är skillnaden en ökning med 18 

årsarbetare.  

 

1100 av våra anställda är kvinnor vilket motsvarar 

88 %. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 

91,6. Sysselsättningsgraden är 94 procent för män 

och 90 % för kvinnor. 

 
 

År 2016 2015 Diff. 

Tillsvidareanställda 1250 1236 +14 

Därav heltid 743 714 +29 

Deltid 517 526 – 9 

Visstidsanställda 142 118 +24 

Därav heltid 68 52 +16 

deltid 74 66 +8 

Totalt 1392 1354 + 38 

 

 
 

 

 

Sysselsättningsgrad  

Sölvesborgs kommun strävar efter att tillgodose 

medarbetares önskemål om önskad 

sysselsättningsgrad så långt det är möjligt efter 

verksamhetens behov. Vid årets slut 2016 har 560 

medarbetare inom omsorgen önskat sin 

sysselsättningsgrad. Cirka 170 medarbetare har höjt 

sin sysselsättningsgrad och ett 20-tal har minskat. 

Ökningen motsvarar 17 årsarbetare. Den ökade 

tiden används för att täcka frånvaron.  

 

 

 

 

Pensioner  

Under 2016 har totalt 38 medarbetare gått i 

pension. Ungefär hälften är från Omsorgen. Mellan 

åren 2017-2025 beräknas drygt 14 % (178 

medarbetare) att avgå med ålderspension vid 65 års 

ålder. Eftersom pensionsåldern är rörlig upp till 67 

år kan pensionsavgångarna avvika något från 

beräkningarna. De största grupperna är lärare och 

omvårdnadspersonal.  Kommunen har en 

medelålder på 47 år. (48 år 2015) 

 

Sjukfrånvaro 

Enligt lagen om kommunal redovisning ska 

förvaltningsberättelsen innehålla följande uppgifter 

om sjukfrånvaron. 

 
Obligatorisk sjukredovisning 2016 2015 

Total sjukfrånvaro * 7,3 % 6,9 % 

Varav långtidsjukfrånvaro > 60 3,6 % 3,3 % 

Sjukfrånvaro för kvinnor 8,1 % 7,6 % 

Sjukfrånvaro för män 3,0 % 2,8 % 

Sjukfrånvaro åldersgrupp < 29 år  5,7 % 4,8 % 

Sjukfrånvaro åldersgrupp  

30 - 49 år  

6,0 % 6,3 % 

Sjukfrånvaro åldersgrupp >50 år  8,8 % 7,6 % 

*sjukfrånvaro/tillgänglig tid 

 
Sjuktalen har ökat i alla kategorier förutom i 

åldersgruppen 30-49 år där den har minskat. Totalt 

sett ingen stor ökning av sjukfrånvaron, men det är 

långtidssjukfrånvaron som ökar. Den kategori som 

har ökat mest är unga medarbetare < 29 år. Det är 

relativt få medarbetare i denna ålderskategori vilket 

gör att om någon eller några har längre 

sjukfrånvaro så påverkas procenten i högre grad. 

 
Dagar Jan-dec 

2015 
Jan-dec 
2016 

Förändring 

Dag 0-14 2,6 % 2,7 % + 0,1 

Dag 15-90 1,4 % 1,4 %  

Dag 90-  2,9 % 3,2 % + 0,3 

    

Total  6,9 % 7,3 %   

 

 
Sjukfrånvaro per förvaltning 2016 2015 

Barn- och utbildning 5,7 % 6,1 % 

Kommunledning 5,0 % 4,2 % 

Omsorgen 9,6 % 8,3 % 

Samhällsbyggnad 3,3 % 3,0 % 

 

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har den 

totala sjukfrånvaron minskat 0,4 %. Det är 

långtidsjukfrånvaron (> 60 dagar) som står för 

nedgången och det har skett en minskning av både 

antal fall och sjukdagar. Däremot så har 
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korttidssjukfrånvaron (dag 1 – 14) ökat i omfattning 

av både antal fall och sjukdagar 2,1 % (2015) – 2,2 

% (2016). Det är inom förskoleverksamheten som 

sjukfrånvaron har minskat från en ganska hög nivå 

9,7 % (2015) till 8,2 (2016). Grundskola och IFO 

ligger kvar på ungefär samma nivå 2015/2016, 4,5 

% respektive 7,2 %. 

 

Sjukfrånvaron i omsorgsförvaltningen har ökat från 

8,3 % 2015 till 9,6 % 2016. Ökningen är störst 

bland kvinnor i åldersgrupperna upp till 29 år samt 

över 50 år. Andelen långa sjukfall, över 90 dagar 

har ökat men här finns ett större antal 

deltidssjukskrivningar jämfört med 2015. Den 

främsta orsaken till långtidsfrånvaron är psykisk 

ohälsa samt besvär från rörelseapparaten 

 

På kommunledingsförvaltningen har den totala  

sjukfrånvaron ökat på med 0,8 %. Det är 

långtidsfrånvaron (>60 dagar) som har ökat och 

korttidsfrånvaron som minskat.  På 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har den totala 

sjukfrånvaron ökat med 0,3 %. Korttidsfrånvaro 

ligger på ungefär samma nivå och 

långtidsfrånvaron har minskat däremot är det 

sjukfrånvaron i intervallet dag 15-90 som har ökat.  

 

Den totala sjuklönekostnaden exkl. 

personalomsorgskostnader har ökat från 7 355 tkr 

till 8151 tkr.  

 

Genom vår företagshälsovård har flera 

förebyggande och hälsofrämjande insatser 

genomförts under 2016. Personalvårdsronder har 

genomförts på 3 enheter som har haft hög 

korttidssjukfrånvaro som har slagit ut väl. 

Medarbetare med hög sjukfrånvaro har fått insatser 

på olika sätt. Insatserna från företagshälsovården 

har varit högre än tidigare.  

 

Utbildningsinsatser för att höja chefernas 

kompetens inom förebyggande och rehabiliterande 

insatser har genomförts under året tillsammans 

med företagshälsovård och f-kassan som ett led att 

minska sjukfrånvaron.  

 

 

Kultur och värdegrundsarbetet 

Värdegrundsarbetet, som är kopplat till 

kommunens vision och grenen för service och 

bemötande, utvecklades vidare under 2015 med 

inriktning på värdskap. Under 2016 har 

värdegrundsarbetet i kommunen har pågått inom 

de olika förvaltningarna. Varje förvaltning har 

påbörjat sitt arbete med att följa upp 

medborgargarantin. 

 

 

Arbetsmiljöenkäten 

2016 genomförs en arbetsmiljöenkät som är ett 

viktigt instrument för att säkerställa en god 

Arbetsmiljö och att behålla och utveckla våra 

medarbetare. I vår jämställdhetsplan och i vårt mål 

och visionsarbete anges 3,9 i medelvärde, vilket vi 

uppfyller 2016.  

 

Vi-andan är det område som ökat mest i årets 

arbetsmiljöenkät jämfört med 2014-års enkät. Det 

kan ses som ett resultat av kommunens aktiva 

arbete med värdegrund. 

 

Kartläggning jämställda löner 

Kartläggning genomfördes under hösten i syfte att 

upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 

löneskillnader mellan män och kvinnor som utför 

lika eller likvärdigt arbete.  

 

Ledarskap och Medarbetarskap 

I kommunen har vi 63 chefer. 68 % är kvinnor (43 

kvinnor). Kommunens ledningsgrupp består av 5 

män och 3 kvinnor. Kommunen har fortsatt att ge 

cheferna goda förutsättningar att bedriva sitt 

ledarskap även under 2016.  

 

Kompetenskartläggning har genomförts för att 

identifiera chefernas behov av 

kompetensutvecklingsinsatser. Chefscafé och 

chefsdagar har genomförts under året med olika 

teman i syfte att kompetens höja cheferna och ge 

dem möjlighet att nätverka med varandra.  

7 nya chefer har deltagit vid Blekinge läns 

gemensamma ledarskapsprogram. 

 

Rekrytering 

Under året har personalkontoret tillsammans med 

ansvariga chefer gjort ett stort antal 

chefsrekryteringar. Totalt har kommunen sökt 209 

tjänster under året 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2016 

rekryterat fem chefer. Förvaltningschef, 

verksamhetschef skola/förskola, IFO-chef, 

avdelningschef Stöd- och motivation (IFO) och 

rektor.   

 

Inom omsorgsförvaltningen har åtta chefer slutat 

under 2016. Sju enhetschefer och en 

förvaltningschef. Två av dessa avgick med pension. 

 

Kommunledningsförvaltningen har rekryterat en 

chef för Personal- och inkluderingsprojektet under 

2016.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har rekryterat en 

chef till befattningen Teknisk chef under 2016. 
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Personalomsättning 

Under 2016 har 84 medarbetare sagt upp sig på 

egen begäran. Motsvarande siffra för 2015 är 75 

medarbetare.  

 

Både inom lärarkollektivet och gruppen 

socialsekreterare har den senaste tiden ökat sin 

personalomsättning, mycket tack vare 

marknadskrafterna och tillgången på arbete. 

 

Sölvesborgs kommun har arbetat med att profilera 

jobbannonserna och har under 2016 skapat ett nytt 

annonseringsupplägg. Arbetet kring att attrahera 

nya medarbetare och studenter har pågått under 

året har vi deltagit både vid olika universitets 

arbetsmarknadsdagar och vid en jobbmässa.  

 

Extra semesterdagar 

Sölvesborgs kommun erbjuder alla anställda i 

kommunen en möjlighet att byta 

semesterdagstillägget mot extra lediga dagar.  

Syftet med detta erbjudande är att ge medarbetare, 

som är i behov av ytterligare ledig tid, utöver 

ordinarie semesterdagar, en möjlighet att byta  

Cirka 120 medarbetare antog erbjudandet 2016.   

 

PIK (personal och inkluderingskompetens) 
Under 2016 startar ett ESF-baserat projekt som 
samverkar mellan fyra kommuner i Blekinge: 
Karlskrona, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. ett 
är ett PIK finns till för förbättra kompetens hos 
Projektgruppen i PIK kommer framöver att bjuda in 
Blekinges tjänstepersoner till olika föreläsningar, 
workshops och handledningar med specifika teman 
tjänstepersoner i Blekinge gällande inkludering och 
integrationen av nyanlända i länet.  
.  
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FRAMTIDEN 
 

Internationell och svensk ekonomi 

För de närmaste åren pekar de flesta prognoser 

att den globala återhämtningen fortsätter. Läget i 

den amerikanska ekonomin kan beskrivas som 

svagt uppåtgående men det råder samtidigt stor 

osäkerhet över den kommande utvecklingen 

efter president skiftet. Den ekonomiska 

statistiken visar att tillväxten tilltog andra 

halvåret 2016 samtidigt som läget på 

arbetsmarknaden har förbättrats stadigt med 

stigande sysselsättning och sjunkande 

arbetslöshet. Även i Kina växer ekonomin i 

ungefär samma takt som tidigare. IMF räknar 

med en global tillväxt på ca 3,1 procent 2016 

som sedan stärks några tiondelar 2017 och något 

mer 2018 då man räknar med att de 

finanspolitiska stimulanserna ska ge positiv effekt 

på BNP. Tillväxten beräknas fortfarande sjunka i 

Storbritannien kommande två åren.  

 

SKL:s beräkningar utgår från att 

resursutnyttjandet i svensk ekonomi nästa år 

tillfälligt stabiliseras på en hög nivå och att 

konjunkturläget därefter under de två 

efterföljande åren gradvis normaliseras. Detta 

innebär att BNP, och sysselsättning och 

skatteunderlag utvecklas svagare dessa år än 

under åren innan. 

 

Kommunernas förutsättningar 

Den ökade tillväxten i ekonomin de senaste åren 

påverkar de offentliga finanserna positivt. Den 

förbättrade utvecklingen i omvärlden innebär att 

resursutnyttjandet snart är som innan 

lågkonjunkturen.  För att klara ekonomisk 

överskott i paritet med tumregeln för god 

ekonomisk hushållning, 2 procent av skatter och 

generella statsbidrag, krävs återhållsamhet i den 

kommunala sektorn under de närmaste åren.  

SKL menar att skatteunderlaget de närmaste åren 

har en god real tillväxt. Samtidigt har 

kommunerna stora anpassningsbehov på grund 

av demografiska förändringar och 

flyktingströmmarna. Detta medför för de 

kommande åren ökade kostnader för de stora 

verksamheterna som skola, äldreomsorg, 

förskolan och omsorg om funktionshindrade. I 

det ekonomiska läget krävs bland annat att 

kommunerna klarar av att omdisponera medel 

mellan olika verksamheter i takt med 

demografiska förändringar. Det krävs också att 

kommunen fortsätter arbeta med att få ut mer 

och bättre verksamhet av befintliga resurser 

eftersom kraven från medborgarna hela tiden 

ökar. Ett annat krav för en god utveckling är att 

statliga regelförändringar och reformer inte 

övervältras på den kommunala ekonomin. Den 

så kallade finansieringsprincipen mellan stat och 

kommun måste respekteras. Eftersom en stor 

andel av kommunernas intäkter är statsbidrag är 

det också av största vikt att dessa värdesäkras. 

För att jämna ut mellan bra och dåliga år behövs 

någon typ av utjämningssystem mellan åren. 

Regeringen ändrade kommunallagen 2013 och 

öppnade för konjunkturutjämning en sk 

resultatutjämningsreserv (RUR).  

 

Sölvesborgs förutsättningar 

Kommunen resultat för 2016 blev ett plus på 

16,3 miljoner. Med detta resultat har kommunen 

återställt 2014 års underskott. Kommunens 

finansiella mål under mandatperioden är bl 

annat ett överskott på 30 mkr. Med den budget 

som ligger för 2017 och flerårsbudgeten för 

2018 har kommunen stora möjligheter att uppnå 

detta mål. 

 

Kommunens budget för 2017 är förhållandevis 

stark, detta beror till stor del på beslutsamhet att 

hålla ner kostnadsökningen och en stark 

skatteutveckling.   

Den största utmaningen för kommunen är att 

kunna hantera de närmaste årens höga krav från 

verksamheten utan alltför stora nedskärningar i 

den kommunala servicen.  

Andra utmaningar än de rent strukturella är 

bland annat att klara den framtida 

personalförsörjningen, att minska personalens 

sjukfrånvaro och att rent allmänt arbeta med 

verksamhetsutveckling för att på så vis klara 

ökade verksamhetskrav med bibehållen god 

ekonomi.  

Det som kan stärka ekonomin är en positiv 

befolkningsutveckling. Arbetet med att erbjuda 

goda boendemiljöer, och marknadsföra dessa, 

måste fortsätta. 

 

En stor utmaning de kommande åren är att klara 

flyktingmottagandet och integrationen av de 

nyanlända. Kommunens organisation för 

mottagandet har byggts ut och samarbetet med 

Arbetsförmedlingen, som vi delar ansvaret med 

vad gäller mottagandet har, stärkts. Det mer 

långsiktiga arbetet med att integrerar de 

nyanlända kräver också att det ”civila samhället” 

(föreningar, enskilda, företag) engagerar sig. 

 

Nya bostadområden - investeringar 

Investeringsnivån har de senaste åren sjunkit ned 

till en nivå att de är självfinansierade dvs. vi har 

inte behövt lånefinansiera dessa. Det är av stor 

vikt att kommunen prioriterar förutsättningar för 

att ha beredskap för nya bostadsområden. 
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Samtidigt som stora investeringar belastar den 

kommunala ekonomin är flera av den typen av 

investeringar som nu är aktuella att ses som både 

nödvändiga och på sikt lönsamma för 

kommunen. Under de kommande åren måste 

kommunen prioritera på investeringsnivån för att 

hålla sig inom de finansiella målen. 

 

Kommunala bolag 

De kommunala bolagen står relativt väl rustade 

för framtiden. Sölvesborgshem har under året 

slutfört ytterligare en nybyggnation av 

gruppboende på Ljungaviken och påbörjat 

planeringen av ytterligare ett flerbostadshus. De 

har en mycket liten andel outhyrda lägenheter. 

Sölvesborgs Energi har en stabil kundkrets och 

god konkurrenskraft. Fjärrvärmen har för fjärde 

året i rad visat vinst. Bolagets miljösatsning inom 

VA har fortsatt under året. 

 

Den aktiebolagsrättsliga koncernen ger en något 

jämnare kostnadspress mellan kommunen och 

dess bolag. Koncernbildningen bör även 

framöver utnyttjas för en förbättrad samordning 

av kommunal verksamhet även om den bedrivs i 

annan associationsform. Lagstiftning för de 

kommunala bostadsaktiebolagen påverkar 

ägarstyrning och avkastning. 

 

Kommunal samverkan 

En viktig del i vår kommuns framtidsstrategi är 

mellankommunal samverkan. Kommunen har 

sedan ett antal år samarbete med Bromölla 

genom kommunalförbund. I detta förbund 

(Sölvesborg Bromölla kommunalförbund) finns 

gymnasieskola och servicefunktioner som städ, 

kost, lönehantering och IT. 

   

Sammanfattning 

Svensk ekonomi fortsätter växa i snabb takt i år 

också. Nu kan vi konstatera att även 2016 blev 

ett bättre år för kommunsektorn än vad vi 

förväntade. För Sölvesborgs kommun blev det ett 

överskott. Det mesta tyder på att tillväxten i 

världsekonomin fortsätter och blir lite bättre än 

2016.  SKL tror att skatteunderlaget ligger kvar på 

en relativt hög nivå även 2017, det är framförallt 

sysselsättningen med fler arbetade timmar.  

 

Kommun har under ett antal år arbetat med att 

förverkliga den vision för Sölvesborgs kommun 

som fastställdes 2008: 

 

 

Sölvesborg - av naturliga skäl 

 

Sölvesborg är en av regionens mest attraktiva 

kommuner att bo och leva i. Genom 

engagemang, värme och närhet ges de bästa 

förutsättningar för god livskvalitet.  

Vi välkomnar alla besökare och nya 

medborgare.  

År 2020 är vi minst 20 000 invånare. 

 

Beaktat omvärldsförändringar och de egna 

erfarenheter vi dragit av de gångna årens arbete 

med mål- och visionsstyrningen så har arbetet 

påbörjats av att se över denna och eventuellt göra 

justeringar. För att få än bättre genomslag har 

mål- och visionsstyrningen förstärkts med ett 

ledningssystem för hela kommunorganisationen 

(Stratsys). 

 

Sölvesborg har vid de medborgarundersökningar 

som gjorts via SCB fått ett mycket gott betyg som 

en kommun att ”bo och leva i”.  Även de 

kommunala verksamheterna har fått ett högt 

betyg. Något sämre betyg fick möjligheterna till 

påverkan och inflytande. Det pågående 

värdegrundsarbetet med medborgargarntier, 

bemötande mm ska påverka servicen positivt. 

Trots det ekonomiska läget måste ambitionen 

vara att fortsätta att utveckla Sölvesborg ur alla 

dessa tre perspektiv. Ambitionen måste vara att 

göra kommunen än mer attraktiv att bo och leva 

i, att förbättra verksamheterna och att påverkans- 

och inflytandemöjligheterna ska bli mycket 

bättre.  Genom att arbeta i den riktningen så är 

förhoppningen att kommunen kan ta ytterligare 

steg mot visionen, inte minst mot målet om fler 

kommuninnevånare.  
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KOMMUNENS RESULTATRÄKNING 
Belopp i tkr

Not Kommunen Kommunkoncernen

Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

2016 2016 2015 2016 2015

Verksamhetens intäkter 1 163 981 220 292 171 601 423 114 356 834

Verksamhetens kostnader 2 -1 043 939 -1 097 919 -1 022 625 -1 224 517 -1 142 888

Avskrivningar 3 -31 695 -30 055 -30 332 -78 020 -67 356

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -911 653 -907 681 -881 356 -879 423 -853 410

Skatteintäkter 4 723 030 725 879 697 693 725 879 697 693

Generella statsbidrag 5 199 107 192 467 171 614 192 467 171 614

Finansiella intäkter 6 4 960 7 761 9 453 2 509 5 263

Finansiella kostnader 7 -6 078 -2 118 -3 079 -10 075 -15 104

RESULTAT FÖRE EXTRA-

ORDINÄRA POSTER 9 367 16 309 -5 675 31 357 6 056

Jämförelsestörande Intäkter 8 0 6 717 7 132

ÅRETS RESULTAT 9 9 367 16 309 1 042 31 357 13 188
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KOMMUNENS KASSAFLÖDE

Belopp i tkr

Kommunen Kommunkoncernen

Not Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

Budget inkl kompletteringsbudget 2016 2016 2015 2016 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 9 367 16 308 1 042 31 357 13 188

Justering för av- och nedskrivningar 10 31 695 30 804 30 389 78 020 67 356

Justering för realisationsresultat 11 -1 155 -452 -1 155

Justering för övrigt ej likviditetspåverkande poster12 0 1 274 4 668 4 535

MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE

FÖRÄNDRING AV RÖRELSKAPITAL 41 062 45 958 32 253 112 890 85 079

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -24 297 -3 100 -43 118 7 534

Ökning/minskning av förråd 28 62 -540 398

Minskning/ökning av kortfristiga skulder 13 540 11 101 -29 330 42 852

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 41 062 35 229 40 316 39 902 135 863

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -63 592 -28 331 -44 136 -179 604 -141 543

Investeringsbidrag 793 188 793 188

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 13 9 805 6 876 9 805 6 876

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -7 556 -7 556

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN -63 592 -25 290 -37 072 -176 562 -134 479

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Nyupptagna lån 20 000 80 000 60 000 233 743

Amortering av skuld -80 225 -40 225 -80 225

Upplösning av avsättning -309

Ökning/Minskning av övr långfristiga skulder 0 -147

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 20 000 -534 19 775 153 518 -147

ÅRETS KASSAFLÖDE -2 530 9 405 23 019 16 858 1 237

Likvida medel vid årets början 41 289 41 289 18 270 59 344 58 107

Likvida medel vid årets slut 38 759 50 694 41 289 76 202 59 344
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KOMMUNENS BALANSRÄKNING

Belopp i tkr Kommunen Kommunkoncernen

Not Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

2016 2016 2015 2016 2015

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 1 934

SUMMA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNG 0 0 0 1 934

Byggnader och mark 14 546 883 507 174 520 506 903 500 859 799

Maskiner och inventarier 15 23 017 18 912 17 497 408 974 391 046

Pågående nyanläggningar 0 0 82 306 40 417

SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 569 900 526 086 538 002 1 394 780 1 291 262

Värdepapper, andelar o bostadsrätter 16 55 476 63 032 55 476 19 047 11 492

Andra långfristiga fordringar 17 166 000 166 000 166 000

SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILGÅNGAR 221 476 229 032 221 476 19 047 11 492

   

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 791 376 755 117 759 478 1 413 827 1 304 688

Förråd 18 120 92 120 2 935 2 395

Kortfristiga fordringar 19 69 791 94 088 69 791 149 403 106 285

Kassa och bank 20 38 759 50 694 41 289 76 202 59 344

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 108 670 144 874 111 199 228 540 168 024

SUMMA TILLGÅNGAR 900 046 899 991 870 677 1 642 367 1 472 712

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Årets resultat 9 9 367 16 309 1 042 31 357 13 188

Justering pga övergång till K3

Resultatutjämningsreserv 21 16 800 10 800 16 800 10 800

Övrigt eget kapital 21 523 554 506 754 511 712 377 982 367 348

SUMMA EGET KAPITAL 532 921 539 863 523 554 426 139 391 336

Pensioner och liknande förpliktelser 22 6 959 6 650 6 959 6 650 6 959

Uppskjuten skatt 23 21 615 15 840

Andra avsättningar 23 0 0 0

SUMMA AVSÄTTNINGAR 6 959 6 650 6 959 28 265 22 799

Långfristiga lån och andra skulder 24 212 647 192 422 192 647 953 816 795 098

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 212 647 192 422 192 647 953 816 795 098

Kortfristiga skulder 25 147 518 161 058 147 518 234 149 263 479

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 147 518 161 058 147 518 234 149 263 479

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  900 046 899 991 870 677 1 642 367 1 472 712

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Borgensåtaganden 26 711 986 587 554 19 793 17 321

Pensionsförbindelse intjänad före 1998 27 297 547 310 056 297 547 310 056

Inteckningar 38 975 38 975

Kommun garanterar aktiekapitalet i Sölvesborgs kommunföretag AB och ingår som medlem i 4 kommunalförbund, vilket innebär

ekonomiskt ansvar enligtr kommunallagen

När kommunen blev medlem i Kommuninvest ekonomiska förening, tecknades även solidarisk borgen (proprieborgen).
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NOTER TILL KOMMUNENS BOKSLUT
I tkr

1. Verksamhetens intäkter (mkr) Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Barnomsorgsavgifter 12,2 11,8 12,2 11,8

Äldreomsorgsavgifter 6,8 6,8 6,8 6,8

Övriga avgifter 8,7 7,9 8,7 7,9

Hyror 30,5 31,4 30,5 31,4

Bidrag fr staten 133,4 91,9 133,4 91,9

Försäljning av verksamhet 15,1 15,3 15,1 15,3

Reavinster 1,2 0,5 1,2 0,5

Försäljning av mat mm 12,2 12,6 12,2 12,6

Övriga intäkter 0,1 0,2 0,1 0,2

Intäkter SEVAB 159,9 144,3

Intäkter Sölvesborgshem 99,6 99,6

Intäkter SBKF 133,4 124,6

Elimineringar Bolagskoncernen -16,6 -13,7

Elimineringar Kommunkoncernen -173,6 -169,5

220,3 178,4 423,1 363,7

* Jämförelsestörande poster se not 8 -6,7 -6,7

220,3 171,6 423,1 357,0

2. Verksamhetens kostnader (mkr) Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Löner till anställda 462,4 437,4 462,4 437,4

Sociala avgifter 152,0 141,2 152,0 141,2

Pensionskostnader 36,2 34,9 36,2 34,9

Material och förbruksmaterial 28,1 27,1 28,1 27,1

Hyror 36,2 33,7 36,2 33,7

Bidrag 31,0 34,1 31,0 34,1

Köp av verksamheter 187,0 163,5 187,0 163,5

Köp av städ 13,3 12,7 13,3 12,7

Köp av kost 32,7 31,6 32,7 31,6

Entreprenad o konsulter 55,8 51,7 55,8 51,7

Energi o drivmedel 16,2 15,0 16,2 15,0

Teleavgifter 3,5 3,3 3,5 3,3

Transporter 9,5 9,2 9,5 9,2

Övriga kostnader 34,4 26,6 34,4 26,6

Kostnader SEVAB 107,2 102,2

Kostnader Sölvesborgshem 70,6 72,7

Kostnader Kommunföretag 0,2 0,6

Kostnader SBKF 133,4 123,7

Skatt på årets resultat 5,4 4,8

Elimineringar Bolagskoncernen -16,6 -13,7

Elimineringar Kommunkoncernen -173,6 -169,5

1 097,9 1 022,0 1 224,5 1 142,8
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NOTER TILL KOMMUNENS BOKSLUT
I tkr

3. Avskrivningar Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Avskrivning immateriella tillgångar 0 0 1 934 1 934

Avskrivning byggnader o inventarier 30 055 26 265 67 697 65 422

Nedskriivning 8 389

30 055 26 265 78 020 67 356

Avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärdet har skett. Avskrivningar påbörjas månaden efter i

investeringen tas i bruk. Avskrivning bedöms utifrån beräknad ekonomisk livslängd per objekt.

Avskrivningstider

Inventarier 3-10 år

Byggnader o andra anläggningar 20-50 år

4. Skatteintäkter Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Kommunalskatt, prel 2016, 2015 728 691 698 263 728 691 698 263

Slutavräkning 2015, 2014 715 -1 298 715 -1 298

Slutavräkning 2016, 2015 prel -3 527 728 -3 527 728

725 879 697 693 725 879 697 693

5. Generella statsbidrag Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Inkomstutjämningsbidrag 179 432 162 537 179 432 162 537

Strukturbidrag 0 1 762 0 1 762

Regleringspost -586 -656 -586 -656

Statsbidrag höjda socialavg 0 1 276 0 1 276

Statsbidrag flykting generellt 4 947 2 700 4 947 2 700

Kostnadsutjämningsavgift -25 582 -24 475 -25 582 -24 475

LSS utjämn avgift -3 014 -7 687 -3 014 -7 687

Kommunal fastighetsavgift 37 270 36 158 37 270 36 158

192 467 171 614 192 467 171 614

6. Finansiella intäkter Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Utdelning aktier 108 619 110 619

Borgensavgift 2 487 2 095 64 60

Räntor på likvida medel 6

Räntor utlämnade lån 2 500 2 500 0 0

Dröjsmålsräntor 6 -6 6 -6

Inkassoersättningar 51 80 51 80

Övriga finansiella intäkter * 2 610 4 164 2 272 4 510

7 761 9 453 2 509 5 263

*Utbet CURA Individ(Vårdförbundet) 2 553 tkr (4 097 tkr)

7. Finansiella kostnader Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Övriga ränte- o bankkostnader 127 131 138 320

Räntor på långfristiga lån 2 854 3 483 10 800 15 319

Kreditivränta -938 -640 -938 -640

Ränta pensionsskuld 75 105 75 105

2 118 3 079 10 075 15 104
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NOTER TILL KOMMUNENS BOKSLUT
I tkr

8. Jämförelsestörande intäkter Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Återbetalning av sk tidigare års avtalsförsäkr 0 6 717 0 7 132

Försäljning hamnen reavinst 0 0 0 0

Prestationbaserade ersättning fr staten 0 0 0 0

0 6 717 0 7 132

9. Årets resultat Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Årets resultat 15 154 590 30 202 12 736

Reaförlust-vinst (fastigheter o tomter) 1 155 452 1 155 452

16 309 1 042 31 357 13 188

Balanskravet (enligt kommunallagen 8 kap. 5§) medför att resultatet skall justeras för realisationsvinster 

och -förluster, verksamheter med ”medvetet och tydligt gjorda avsättningar” öronmärkta i det egna 

kapitalet kan frånräknas. Årets vinst avseende försäljningar av exploaterings- och fritidsfastigheter 

och hamnen betraktas som reavinster.

Om balanskravsresultatet enligt 4 kap. 3 a § lagen (1997:614) om kommunal redovisning för ett visst räkenskapsår 

är negativt, ska det regleras under de närmast följande tre åren.

Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.

Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet

uppkom. 

Under 2013 beslutade kommunfullmäktige att retroaktiv (2005-2012) införa en resultatutjämningsfond på 10,3 mkr.

Fullmäktige beslöt även att införa en sk social investeringfond på 4 mkr.

Sammanställning:

2005-2013 2013 2014 2015 2016 Summa

Årets resultet 55 277 23 672 -14 745 1 042 16 309 81 555

Disponibelt överskott enl utredning 28 729 4 005 0 0 0 32 734

Resultatutjämningreserv enligt KF beslut 10 300 3 200 -2 700 0 6 000 16 800

Social investeringsfond 4 000 -587 -1 571 -879 963

10. Justering för av- och nedskrivningar Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Planenlig avskrivning 30 055 30 332 69 631 67 299

Nedskrivningar 749 57 9 138 57

30 804 30 389 78 769 67 356

11. Justering för realiseringsresultat Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Tomter 127 176 127 176

Övriga fastigheter 1 028 275 1 028 275

0 0 0 0

1 155 452 1 155 452

12. Ej rörelsekapitalpåverkande utgifter Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Förändring av avsättningar för pensioner 0 1 274 0 1 274

Övr ej rörelsekapitalpåverkande poster 4 503 3 261

Avsättning för återställande av gator 0 0 0 0

0 1 274 4 503 4 535
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NOTER TILL KOMMUNENS BOKSLUT
I tkr

13. Försäljning av anläggningstillgångar Kommunen Kommunkancernen

2016 2015 2016 2015

Bokfört värde 8 650 6 424 8 650 6 424

Reavinst (resultatpåverkande) 1 155 452 1 155 452

Försäljningspris 9 805 6 876 9 805 6 876

14. Fastigheter  Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

IB ackumulerat anskaffningsvärde 910 849 877 350 1 493 774 1 438 297

Utrangerat -4 239 -88 -5 205 -3 311

Årets anskaffningar 22 512 39 538 103 630 64 739

Årets bidrag -793 -188 -793 -188

Årets försäljning -9 545 -5 763 -9 545 -5 763

UB ackumulerat anskaffningsvärde 918 784 910 849 1 581 861 1 493 774

IB ackumulerat avskrivningar -390 344 -364 110 -629 976 -593 796

Utrangerat 3 504 31 4 420 1 851

Årets avskrivningar -26 010 -26 265 -50 045 -38 031

Årets försäljning 1 240 1 240

UB ackumulerat avskrivningar -411 610 -390 344 -674 361 -629 976

IB ackumulerad nedskrivning 0 -4 000 -4 000

UB ackumulerad nedskrivning 0 0 -4 000 -4 000

Summa  fastigheter 507 174 520 507 903 500 859 799

  

Kommunens fastigheter fördelas på följande användningsområden 2016 2015

Markreserv (inkl bebyggda fastigheter, saneringsfastigheter, kommula skogar) 47 226 54 224

Verksamhetsfastigheter (förvaltningsfastigheter, omsorg,skola, vård, fritidsanl) 313 706 289 912

Fastigheter för affärsverksamhet (vatten och avlopp, hamnar) 4 852 4 963

Publika fastigheter (gator, vägar, parker) 118 635 118 253

Fastigheter för annan vht (hyresfastighet, industrifastighet,tomträttsmark) 9 847 8 384

Pågående arbete på fastigheter 12 909 44 770

507 174 520 507

15. Inventarier Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

IB ackumulerat anskaffningsvärde 49 906 47 463 710 730 664 907

Årets anskaffningar 5 790 4 598 44 942 49 329

Utrangering -81 -2 155 -81 -3 506

Årets försäljning -762 -762

UB ackumulerat anskaffningsvärde 54 853 49 906 755 591 710 730

IB ackumulerat avskrivningar -32 410 -29 836 -303 410 -278 861

Årets avskrivningar -4 045 -4 067 -27 000 -27 391

Utrangering 67 1 493 67 2 842

Årets försäljning 446 446

UB ackumulerat avskrivningar -35 942 -32 410 -330 343 -303 410

IB ackumulerad nedskrivning 0 -16 274 -16 274

UB ackumulerad nedskrivning 0 0 -16 274 -16 274

Summa  inventarier 18 912 17 496 408 974 391 046

-24 -



Årsredovisning 2016

NOTER TILL KOMMUNENS BOKSLUT
I tkr

16. Värdepapper, andelar och bostadsrätter Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

AKTIER

Sölvesborgs Kommunföretag AB 44 100 44 100

Sölvesborgs Stuveri och Hamn AB 4 689 4 689 4 689 4 689

Västblekinge Miljö AB 750 750 750 750

Föreningssparbanken AB 18 18 18 18

Aktier i SABO 50 50

49 557 49 557 5 507 5 507

ANDELAR

Teknikcentrum, Olofström 25 25 25 25

Kommunassurans Syd Försäkringar 824 824 824 824

Kommuninvest 8 366 810 8 366 810

Andelar Kabelvision 16 16

Andeelar Rel 10 10

Andelar i HBV 40 40

9 215 1 659 9 281 1 725

Förslagbevis Kommuninvest 3 000 3 000 3 000 3 000

3 000 3 000 3 000 3 000

BOSTADSRÄTTER (56 st) 1 260 1 260 1 260 1 260

63 032 55 476 19 048 11 492

17. Långfristiga fordringar Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Sölvesborgs Kommunföretag AB 166 000 166 000 0 0

Förråd Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

18. Bränslelager kommunen 92 120 92 120

Råvaror o förnödenheter SEVAB 2 435 1 884

Råvaror o förnödenheter SbgHem 408 391

92 120 2 935 2 395

19. Kortfristiga fordringar Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Statsbidragsfordringar 193 115 193 115

Kundfordringar 6 156 10 691 115 922 48 267

Interimsfordringar 51 864 19 827 23 389

Skatteförvaltningen, moms 3 710 4 560 3 710 4 560

Skattekontot 110 79 110 79

Skattefordran 1 043 1 506 1 043 1 506

Fordringar inom koncernen 2 588 4 644 0

Skatteintäkter fastig.avg uppl 27 642 27 380 27 642 27 380

Övriga fordringar 783 989 783 989

94 088 69 791 149 403 106 285
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I tkr

20. Likvida medel Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Kassa o Bank 6 985 1 446 6 985 531

Utlämnade handkassor 20 11 20 11

Koncernkonto 43 642 39 760 69 151 58 730

Sölvesborg-Mjällby Sparbank (gåva UW) 46 72 46 72

50 694 41 289 76 202 59 344

* Kommunens del av koncernkonto. 

Outnyttjad checkkrediter på totalt 25 mkr finns beviljade.

21. Eget kapital Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Årets resultat 16 309 1 042 31 357 13 188

Resultatutjämningsfond 16 800 10 800 16 800 10 800

Social investeringsfond 963 1 842 963 1 842

Övrigt eget kapital 505 791 509 870 377 019 365 506

539 863 523 555 426 139 391 336

Under 2013 har Kommunfullmäkte beslutat att retroaktiv införa en resultatutjämningsfond

på 10,3 mkr och social investeringsfond. 

Avsatt till resultaturjämningsreserv

Tidigare år 10 800

Årets användning 0

Årets avsättning 6 000

16 800

Ur den sociala investeringsfonden har i år använt 38 tkr till projketet "för framtida omsorg" och

841 tkr till projketet "Tillbaka till skolan".

Kommunens Eget kapital består av två olika delar

Anläggningskapital = skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder

Rörelsekapital = skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder

EGET KAPITAL (Mkr) 2016 2015 2014 2013 2012

Anläggningskapital 556,0 559,8 573,7 548,5 538,3

Rörelsekapital -16,2 -36,3 -51,2 -10,6 -24,1

539,9 523,5 522,5 537,9 514,2
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I tkr

22. Pensionsskuld Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Avsättning för pensioner exkl  ÖK-SAP* 5 352 5 600 5 352 5 600

Avsättning för pensioner ÖK-SAP* 0 0

Avsättning särskild löneskatt 1 298 1 359 1 298 1 359

Avsättning pensioner 6 650 6 959 6 650 6 959

*ÖK-SAP=Överenskommelse särskild ålderspension

Från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt den s.k. blandmodellen, vilket innebär att 

pensionsförmåner intjänade fr.o.m. 1998 skall betraktas som kostnader det år de intjänas. 

Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse, se not 27.

Den individuella delen av pensionsskulden finns under kortfristiga skulder, se not 25.

Kommunen har överlåtit till de anställda att placera hela den individuella delen av pensionen. 

Kommunen har sedan 2007 försäkring avseende särskild avtalpension. Inbetalningarna

uppgår mellan 2007 o 2016 till 27 mkr inkl löneskatt.

Förändringar under året inkl löneskatt: Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Ingående belopp 6 959 5 685 6 959 5 685

Ränte o basbeloppsuppräkning 75 105 75 105

Nya utbetalning -777 -869 -777 -869

Intjänande PA-KL 32 1 687 32 1 687

Sänkning diskontoräntan 0 0 0 0

Nya efterlevnand pensioner 359 359 359 359

Övrig post 2 -10 2 -10

6 650 6 959 6 650 6 959

Den avsätta pensionsskulden har inte placerats finansiellt utan har återlånats av kommunen.

Skulden och ansvarsförbindelsen har beräknats av KPA

Aktualiseringsgraden, dvs uppdatering av samtliga pensioner för anställdas pensions- 

grundande anställningar var 89% (85%).

Antal visstidsförordnande Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Politiker 6 6 6 6

Tjänstemän 0 0 0 0

-27 -



Årsredovisning 2016

NOTER TILL KOMMUNENS BOKSLUT
I tkr

23. Andra avsättningar Kommunen Kommunkoncernen

2016 2016 2016 2015

Övriga avsättningar 0 0

Uppskjuten skatt 0 0 21 615 15 840

0 0 21 615 15 840

24.  Långfristiga lån o andra skulder Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Lån till kreditinstitut 192 393 192 618 896 835 735 060

Anslutningsavg o VA -verksamheten 56 952 60 009

Länsstyrelsen gåva 1995 29 29 29 29

192 422 192 647 953 816 795 098

Kommunen har inga lån i utländsk valuta

25. Kortfristiga skulder Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Pensionsskuld individuell del inkl löneskatt 28 083 26 273 30 254 30 667

Skatte- och arbetsgivaravgift 21 872 20 163 21 872 21 060

Leverantörsskulder 10 456 9 345 12 944 13 986

Semesterlöneskuld o komp inkl PO 40 955 40 511 45 109 42 894

Övriga kortfristiga skulder 1 689 1 051 55 281 16 686

Koncernkontokredit 0 15 042

Nästa år amortering lån 0 7 500 59 532

Statsbidragsskulder 10 452 13 595 10 452 1 355

Förutbetalda intäkter upplupna kostnader 45 447 35 485 48 635 61 162

Föutbetalda skatter o strukturbidrag 2 084 453 2 084 453

Utgående moms 18 642 18 642

 161 058 147 518 234 149 263 479
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I tkr

26. Borgensåttaganden Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Koncern:

Sölvesborgshem AB 340 793 258 783

SEVAB 351 400 311 450

Västblekinge Mijö 19 625 17 125 19 625 17 125

711 818 587 358 19 625 17 125

Bostäder:

Kommunalt förlustansvar egnahem SBAB 68 96 68 96

68 96 68 96

Övrigt:

Sölvesborgs Ridklubb 100 100 100 100

100 100 100 100

TOTALT 711 986 587 554 19 793 17 321

Sölvesborg har ingått en solidarisk borgen såsom egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB

De kommuner som ingått borgensåtagnaden har avtalat om hur ansvaret ska fördelas. Vid 

årsskiftet2016/2017 uppgick Sölvesborg del till 0,24 procent eller till 847 mkr.

27. Pensionsförbindelser före 1998 Kommunen Kommunkoncernen

2016 2015 2016 2015

Ingående belopp 310 056 321 971 310 056 321 971

Ränteuppräkning 2 622 2 667 2 622 2 667

Basbeloppsuppräkning 1 984 3 271 1 984 3 271

Gamla utbetalningar -13 502 -12 150 -13 502 -12 150

Sänkning diskontoräntan 0 0 0 0

Akutalisering -2 793 -5 184 -2 793 -5 184

Bromsen 0 0 0 0

Övrig post -820 -517 -820 -517

Summa 297 547 310 056 297 547 310 056

I ansvarsförbindelsen ingår särskild löneskatt med 24,26%

Kommunen har beslutat om partiell inlösen av

pensionsförbindeler: 

Under 2008 inlöstes åldergrupp 1944 och

del av 1945  ca 14 mkr

Under 2009 åldersgrupp återstoden

1945 och 1946 ca 15,5 mkr

Under 2010 åldersgrupp 1947 och

del av 1948 ca 11,5 mkr
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Driftredovisning per nämnd (tkr)
Budget 2016 Utfall 2016 Avvikelse

KF revision överförm m fl -4 630 -4 234 396

Kommunstyrelsen -97 181 -91 472 5 709

SBKF -77 727 -77 735 -8

RvB -11 952 -11 952 0

Miljöförbundet -2 097 -2 101 -4

Fritids o kulturnämnden -37 569 -37 565 4

Byggnadsnämnden -525 -574 -49

Barn och utbildningsnämnd -358 354 -366 601 -8 247

Omsorgsnämnd -305 073 -312 472 -7 399

Nämnderna nettokostnader -895 108 -904 706 -9 598

Finansiering o gemensamt 904 475 921 015 16 540

Resultat 9 367 16 309 6 942

Driftredovisning per huvudverksamhet (tkr)
Budget 2016 Utfall 2016 Avvikelse

1 Politisk verksamhet -45 024 -43 347 1 677

2 Infrastruktur -42 026 -42 317 -291

3 Fritid och kultur -37 996 -37 975 21

4 Pedagogosk verksamhet -368 210 -365 751 2 459

5 Vård och omsorg -359 170 -377 648 -18 478

6 Särskild riktade insatser -9 434 -8 538 896

8 Affärsverksamhet -19 417 -18 263 1 154

Verksamheternas nettokostnad -881 277 -893 839 -12 562

9 Finansiering och gem verksamhet 890 644 910 148 19 504

Resultat 9 367 16 309 6 942
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Investeringsredovisning 2016
Belopp i tkr

 Budget Utfall På- Överföring

Projektnr Investeringsprojekt 2016 2016 gående 2017

Kommunstyrelsen

38024 Gatuutbyggnad Nogersunds företagsområde 416 pågående 416

38029 Planläggning Nogersunds företagsområde 600 127 pågående 474

Expl Nogersunds företagsområdet 1 016 127 890

38034 Gatuutbyggnad Kämpaslätten 7 169 1 366 pågående 5 803

Expl Kämpaslätten 7 169 1 366 5 803

38040 Markinköp Sölve 2 018 7 pågående 2 011

38044 Gatuutbyggnad Sölve 1 104 266 pågående 839

38050 Markinköp Sölve 23:3 -43 * -43

Expl Sölve 3 079 273 2 807

*Redovisas när hela projektet är klart

38070 Ynde rastplats Sölvesborg 5:4 0* 125 pågående -125

Expl Ynde 0 125 -125

*Budget finns 2017

38262 Planläggning kv Finland 103 36 pågående 67

38264 Gatutbyggnad Kv Finland 0 44 pågående -44

Expl Kv Finland 103 80 23

38302 Planläggning Hällevik Stiby 28:1 187 32 pågående 155

Expl Hällevik  Stiby 28:1 187 32 155

38322 Planläggning Stiby 3:2 skola mm 150 22 pågående 128

38324 Gatuutbyggnad Stiby 3:2 skola mm pågående* 350

Expl Stiby 3:2 skola mm 150 22 478

* förs över från 34413

38343 Fastighetsbildning Ljungaviken etapp 2 474 157 pågående* 318

38344 Gatuutbyggnad Ljungaviken etapp 2 2 365 909 pågående* 1 456

38346 Ljungaviken park 44 pågående* 44

Expl Ljungaviken* 2 883 1 065  1 818

* Ljungaviken etapp 1 är avslutad.

Hela projektet redovisas när etapp 2A är klar.

Delsumma exploatering 14 587 3 090 11 847

32021 Primärkarta 250 239

32311 Sydostleden, cykelprojekt 281 59 pågående 222

32410 Utredning centrum 150 6 pågående 144

32413 Tillgänglighetsanpassning på hållplatser 391 194 pågående 197

32414 Tillgänglighetsanpassning i gatumiljö 377 183 pågående 194

32416 Förstudie Mjällby centrum 50 4 pågående 46

32418 Parkering Bredgatan 668 0 pågående 668

32419 Parkering Bokelund 850 804 pågående 46

32421 Gång och cykelbanor 1 844 2 026

32451 Laddningsstolpar elbilar 100 9 pågående 91

32463 Gatubelysning EU direktiv 1 492 556 pågående 937
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Investeringsredovisning 2016
Belopp i tkr

 Budget Utfall På- Överföring

Projektnr Investeringsprojekt 2016 2016 gående 2017

Kommunstyrelsen

32464 Miljöbelysning Södergatan 249 10 pågående 239

32465 Tändrelä till gatubelysning 100 20 pågående 80

32466 Byte av belysningsstolpar 500 100 pågående 400

32482 Innerhamnen utredning torg mm 150 15 pågående 135

32483 Innerhamnen kajstabilisering 125 0 pågående 125

32484 Innerhamnen miljösanering deponi 125 0 pågående 125

32488 Innerhamnen gång och cykelbro 150 20 pågående 130

34413 Parkering Havelidens skola 350 0 pågående *

34424 Trafiksäkerhetsåtg Mjällby skola 500 55 pågående 445

38091 Reparation av kaj Nogersund 3 500 0 pågående 3 500

38092 Reparation av slip Nogersund 600 0 pågående 600

Delsumma teknik 12 802 4 299  8 324

* Förs över till 38324 Exp Stiby 3:2 

32535 Havsudden anläggning 765 145 pågående 620

32537 Traktor utbyte 1 400 1 405

Delsumma park 2 165 1 550  620

33132 Tingshusets yttertak 959 944

33135 Tingshuset brandskydd 667 715

33137 Tingshuset ljudisolering 125 0

33139 Tingshuset Tingssalen 537 39 pågående 499

33410 Byte konstgräs Svarta Led 2 000 2 000

33413 Tillgänglighetsanp toalett Svarta Led 100 0 pågående 100

33414 Toalett Skateboardpark 300 0 pågående 300

33419 Näridrottsplats Falkvik 133 -50

33453 Brygga Sandvikens badplats 86 0

34046 Utemiljö Bossabo 100 16 pågående 84

34048 Om/tillbyggnad Högtofta 9 141 7 210 pågående 250

34052 Etablering paviljong Kanehall 350 310 pågående 40

34058 Etablering paviljong Bossabo 300 289

34410 Ombyggnad personaldelar Mjällby skola 1 400 1 180 pågående 220

34418 Om/tillbyggnad Falkviksgården 4 377 756 pågående 3 621

34425 Ombyggnad rektorsrum Möllebacken 200 0 pågående 200

34427 Skolidrottsplats Hällevik 28 0

34454 Tillgänglighetsanp Hjortakroksskolan 350 177 pågående 173

34455 Värmepump Havelidens skola 1 200 24 pågående 1 176

34463 Skolidrottsplats Möllebacken 200 200

39232 Trädgårdstraktor Hjortakroksskolan 350 344

39233 Fysisk miljö Stadshuset 600 0 pågående 600

39239 Gräsklippare Svarta led 300 300

39241 Ombyggnad kontor Stadshuset 850 77 pågående 773

39246 Ventilation fritids Norje 500 0 pågående 500

39247 Projektorer Stadshuset 200 0 pågående 200

39251 Festivalområde Norje 2016 300 297

39252 Festivalområde Norje plantering 100 110

Delsumma Fastighet 25 753 14 939 8 735
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Investeringsredovisning 2016
Belopp i tkr

 Budget Utfall På- Överföring

Projektnr Investeringsprojekt 2016 2016 gående 2017

Kommunstyrelsen

31472 Anpassning hemsida 500 0 pågående 300

31474 E-tjänster 300 0 pågående 300

Delsumma övriga kommunstyrelsen 800 0 600

Summa kommunstyrelsen 56 107 23 878 30 126

Fritid o kulturförvaltning

33140 Tingshuset utställning 104 63 pågående 41

33144 Konstutsmyckning 261 8 pågående 254

33210 Inventarier bibliotek 400 71 pågående 329

33212 Utlåningssystem bibliotek 400 267 pågående 133

33402 Förstudie Svarta led 50 0 pågående 50

Summa Fritid o kulturförvaltningen 1 215 408 807

Barn- o utbildningsnämnden

34011 Inventarier Norje förskola 46 50

34050 Inventarier Bossabo paviljong 120 119

34051 Inventarier Kanehall paviljong 120 0 pågående 120

34057 Inventarier ny förskola Högtofta 400 287 pågående 114

34415 Elevskåp Mjällby 300 271

34423 Förnyelseinventarier 60 0 pågående 60

34426 Förbättring matsalar 300 0 pågående 300

34450 Klassrumsmöbler Haveliden 100 103

34452 Klassrumsmöbler Bokelund förberedelsek. 100 102

34453 Klassrumsmöbler Mjällby låg/mellan 100 42 pågående 58

34456 Köksinventarier Högtofta 100 57 pågående 43

34474 Inventarier Högtofta skola 1 100 1 050 pågående 50

34850 Arbetsmiljö/Säkerhet BoU 433 38 pågående 396

34851 Säkra skolvägar 570 112 pågående 458

34870 Projektorer/nätverk 730 197 pågående 533

34872 LMS-system grundskolan 300 0 pågående 300

34878 IKT-projektorer 52 38

Summa Barn o utbildningsnämnden 4 931 2 465 2 432

Omsorgsnämnden

35101 Digitala lås 180 163 pågående 17

35103 Teknik i hemmet 100 0 pågående 100

35108 Mina planer 87 0 pågående 87

35117 Inventarier Svalan 80 70

35118 Inventarier Tärnan 87 82

35121 Inventarier Gerbogården etapp 1 300 335

35151 Inventarie Liters hemtjänst 50 0 pågående 50

35152 Inventarier Duvan hemtjänst 50 0

35172 Inventarier Utsikten 55 0

35412 Inventarier nytt boende 250 122

35413 Förnyelseinventarier Funktionshinder 100 16

1 339 788 254

TOTALT NETTO 63 592 27 539 33 619

Summa omsorgsnämnden
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UPPLYSNINGAR OM REDOVISNINGSPRINCIPER 

 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 

lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal 

redovisning, men med några avsteg och 

ställningstaganden som redovisas nedan. 

Principerna är desamma som föregående år. 

 

 All leasing klassificeras som 

operationell leasing. 

 

 Vid aktivering av räntekostnad 

används kommunens internränta 2 

%. 

 

 De investeringsbidrag som 

kommunen erhåller redovisas som 

minskning av anskaffningsvärdet. 

Under 2016 har kommunen fått 0,8 

mkr i bidrag och avser 

medfinansiering av projekt. 

 

 Exploateringsfastigheter klassificeras 

som anläggningstillgångar i 

balansräkningen 

 

. 

 

Fordringar har upptagits till de belopp 

varmed de beräknas inflyta. 

 

Tillgångar och skulder har upptagits till 

anskaffningsvärde där inget annat anges.  

 

 

Sammanställd redovisning 

Koncernen omfattar kommunen samt bolag 

och kommunalförbund i vilka kommunen har 

ett bestämmande eller väsentligt inflytande. 

 

Bolag ingår där kommunens röstvärde på 

aktierna uppgår till lägst 20 % och där 

kommunledningen upplever sig ha ett 

väsentligt inflytande. Sölvesborgs Stuveri och 

Hamn AB samt Västblekinge Miljö AB där 

kommunens ägarandel uppgår till 36% 

respektive 25% ingår ej i koncernbokslutet 

då kommunen ej upplever sig ha ett 

väsentligt inflytande.  

 

Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund 

(SBKF) ingår i den sammanställda 

redovisningen medan Räddningstjänsten 

västra Blekinge, CURA (Vårdförbundet 

Blekinge) samt Miljöförbundet Blekinge inte 

ingår i redovisningen 

 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas på 

egen post i resultaträkningen. Som 

jämförelsestörande betraktas poster som är 

sällan förekommande och bedöms som 

väsentliga i kommunperspektivet. 

 

Intäkter 

Intäkter redovisas i den omfattning det är 

sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 

kommer att tillgodoföras kommunen och 

intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Avsteg från redovisningsrekommendationer-

na har gjorts 2016 vid redovisning av 

statsbidrag för flyktingmottagande (erhölls 

2015) och den sk byggbonus. Dessa bidrag 

på som tillsammans uppgår till ca 13 mkr har 

flyttats över till 2017 och påverkar således 

inte årets resultat. För övrigt har 

periodiseringar av inkomster och utgifter 

gjorts enligt god redovisningssed 

 

Kommunalskatten periodiseras i enlighet 

med rekommendation nr 4.2 från Rådet för 

kommunal redovisning.  SKL:s december 

prognos används för beräkning av slutskatten. 

 

 

Kostnader 

Löner redovisas enligt kontantmetoden. 

Intjänad semester och kompensa-

tionsledighet, som redovisas som kortfristig 

skuld, har värderats i löneläge gällande 1/1 

2017 inkl. kalkylmässigt 

personalomkostnadspålägg 38,46 %. 

 

Avskrivningen sker enligt linjärmetod på 

anskaffningsvärdet och görs från och med 

månaden efter investering tas i bruk. 

Avskrivning sker på inventarier med 3 - 10 år 

och på byggnader och andra anläggningar 20 

- 50 år. Avskrivningar görs inte för aktier, 

andelar, bostadsrätter och mark.  

 

Komponentavskrivning har sedan några år 

använts på några objekt men kommer 

framledes att ske på större objekt. 

 

Gränsdragning mellan kostnad och 

investering 

Tillgång med en ekonomisk livslängd som 
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överstiger tre år och där anskaffningsvärdet 

överstiger ett basbelopp klassificeras som 

anläggningstillgång. 

Kundfakturor äldre än 180 dagar tas inte upp 

som tillgång i bokslutet. 

 

Anläggningstillgångar 

I anskaffningsvärdet för större pågående 

investeringar som överstiger 0,5 mkr vid 

årsskiftet månader ingår lånekostnader. Vid 

beräkning används kommunens internränta 

som under året uppgick till 2 %. (3 %). 

Under året har totalt räntor på 938 tkr 

aktiverats. 

 

Värdepapper är bokförda till anskaffnings-

värdet. Undantaget är den del av aktierna i 

hamnbolaget som förvärvats tidigare än 

2001. Dessa har skrivits ned (1990) med 1 

979 tkr till 489 tkr. 

 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för 

anställda i kommunen är beräknade enligt 

RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de 

företag som ingår i kommunkoncernen 

redovisas enligt BFN K3.  

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild 

avtalspension redovisas som avsättning när 

det är, troligt att de kommer att leda till 

utbetalningar. Avtal som inte lösts ut 

redovisas som ansvarsförbindelse. 

12 
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ORGANISATION I SÖLVESBORGS KOMMUN 

 

  
 
 

Mandat i kommunfullmäktige 2015-2018 2011-2014 2007-2010 

 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 21 21 21 

 

Centerpartiet 2 2 3 

 

Folkpartiet Liberalerna 1 2 2 

 

Moderata Samlingspartiet 9 13 12 

 

Miljöpartiet 1 2 - 

 

Vänsterpartiet 2 2 3 

 

Kristdemokraterna  1 1 2 

 

Sölvesborgspartiet -1 - 1 

 

Sverigedemokraterna  11   6   5 

 

 49 49 49 

 

 

 

 
 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ordf Viveca Olofsson 

Kommunstyrelsen 

Ordf Heléne Björklund 

Omsorgsnämnd 

Ordf Roine Olsson 

Byggnadsnämnd 

Ordf Hillevi 

Colliander 

Fritids- och 

kulturnämnd 

Ordf Mats Svensson 

Barn- och utbildnings-

nämnd 

Ordf Markus                        

Alexandersson 

Revision 

Ordf Bengt Wallin 

Valnämnd 

Ordf Peter Wald 

Överförm.nämnd 

Ordf Ann Olsson 
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                                   Koncernen 

                                        (2016-12-31) 
 

 

 

 

SÖLVESBORGS KOMMUN 
 

 

 

 
                                                           100% 

 

 

 Sölvesborgs Kommunföretag AB 

 

 
                                           28%.                                                 100%                               100%                              

Räddningstjänsten 

Västra Blekinge 

 
 

 Sölvesborgs 

Energi och 

Vatten AB 

 Sölvesborgs

hem AB 
 

 

 

                                          11%                           100%                           100%                                 

CURA 

(Vårdförbundet Blekinge) 

 Sölvesborgs 

Energi AB 

 Sölvesborgs 

Fjärrvärme

AB 

  

 

                                       28%                    25%               

Miljöförbundet 

 Blekinge Väst 

 Västblekinge 

Miljö AB 

  

 

 

  

 

                                                    50% 

  

                      36% 

    

Sölvesborg Bromölla 

Kommunalförbund 

 

 Sölvesborgs 

Stuveri och 

Hamn AB 
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Kommunfullmäktige 

 
Under Kommunfullmäktige presenteras även Kommunalt partistöd, 

Revision, Allmänna val och Överförmyndaren 

 
 

 

 

Driftkostnader, netto (tkr)    

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget-

avvikelse 

    

Kommunfullmäktige -1 139 -863 +159 

Kommunalt partistöd -1 339 -1 342 - 

Revision -826 -909 - 

Allmänna val -3 -2 -2 

Överförmyndaren -1 296 -1 118 +239 

Nettoram -4 603 -4 234 +396 

    
 

 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Verksamhetsbeskrivning inkl kultur- och 

värdegrundsarbetet 

 

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige väljs 

för fyra år från och med den 15 oktober valåret. 

Nuvarande mandatperiod omfattar tiden 15 oktober 

2014 – 14 oktober 2018. 

 

Fullmäktige ska tillsätta kommunstyrelse och de 

övriga nämnder som behövs, bestämma 

nämndernas verksamhetsområden och inbördes 

förhållanden samt välja revisorer för olika 

verksamheter. Fullmäktige ska även fastställa 

arbetsordning för fullmäktige och reglementen för 

nämnderna. 

 

Fullmäktige ska bl.a. besluta om  

 mål och riktlinjer för verksamheten  

 budget, skatt och andra viktiga ekonomiska 

frågor  

 nämndernas organisation och 

verksamhetsformer 

 val av ledamöter och ersättare i nämnder och 

beredningar  

 grunderna för ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda  

 årsredovisning och ansvarsfrihet 

 

 

 

 

Ekonomi tkr Bokslut 

2015 

Bokslut 

2016 

Budget-

avvikelse 

Verksamheten intäkter - - - 

Verksamheten kostnader -1 139 -863 +159 

- varav personalkostnader -843 -714 +148 

Verksamhetens nettokostnader -1 139 -863  

Budgetram -898 -1 022  

Driftbudgetavvikelser -241 +159  
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KOMMUNALT PARTISTÖD 

 

Verksamhetsbeskrivning inkl kultur- och 

värdegrundsarbetet 

Verksamheten regleras i kommunallagen 2 kap 9 – 

10§§. Där stadgas att kommunen får ge ekonomiskt 

bidrag och annat stöd till de politiska partier som är 

representerade i kommunfullmäktige. 

 

Partistödet utgår med dels ett grundbelopp till varje 

i fullmäktige representerat parti (9st), motsvarande 

52% av basbeloppet. (Basbeloppet från föregående 

år ligger till grund för beräkningen, och för år 2015 

var basbeloppet  44 500 kronor). Därutöver utgår 

partistöd med 52% av basbeloppet för varje plats 

respektive parti har i fullmäktige. Antal platser är 

49. 

 

 

 

Ekonomi tkr Bokslut 

2015 

Bokslut 

2016 

Budget-

avvikelse 

Verksamheten kostnader -1 339 -1 342 - 

Budgetram -1 339 -1 342 - 

Driftbudgetavvikelser - -  

 

 

 

 
REVISION 

 
Verksamhetsbeskrivning inkl kultur- och 

värdegrundsarbetet 

Kommunen har fem förtroendevalda revisorer. Vi 

har haft 12 ordinarie möten under året. De används 

för planering, erfarenhetsåterföring, möten politiker 

och tjänstemän i kommunen och, genom 

lekmannarevisionen, de kommunala bolagen samt 

olika ställningstaganden i rörande granskningar 

som pågår eller slutförts. 

Revisorerna prövar i enlighet med kommunallagen 

- på kommunfullmäktiges uppdrag - om den 

verksamhet som bedrivs av styrelse och nämnder är 

ändamålsenlig och sker på ett ekonomiskt 

tillfredsställande sätt. Om räkenskaperna är 

rättvisande samt om den interna kontrollen är 

tillräcklig. Granskning sker också av hur 

måluppfyllelse av såväl verksamhetsmål som 

finansiella mål har skett.  

Revisorerna har ingen egen personal utan biträds av 

sakkunniga från PwC. De personalkostnader som 

redovisas avser ersättning till de förtroendevalda 

revisorerna. 

 

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi 

 

Granskningsområden väljs ut efter en s.k. 

riskbedömning som uppdateras årligen. Den är 

viktig och inte helt enkel eftersom lagstiftningen 

föreskriver att samtliga verksamheter ska granskas 

årligen. Genom att följa nämndernas protokoll, 

ekonomi och verksamhetsberättelser i kombination 

med ovan nämnda träffar, och de fördjupande 

granskningar som genomförs, bedömer vi att lagens 

krav är uppfyllt. Revisionsrapporter har fortlöpande 

överlämnats till styrelsen och nämnderna samt till 

kommunfullmäktige för kännedom. En 

sammanfattning återfinns i den redogörelse som 

biläggs revisionsberättelsen. 

 

Framtida utveckling 

Vad gäller revisionen av Sölvesborgs kommuns 

verksamhet, och den som sker av de kommunägda 

bolagen genom lekmannarevisorerna, ser vi inga 

väsentliga förändringar. Det behöver 

uppmärksammas att kommunen lämnat över 

verksamheter till kommunalförbund och att 

resurserna för granskning av miljö- och räddnings-

tjänsteområdena är begränsade. 

 
 

Ekonomi tkr Bokslut 

2015 

Bokslut 

2016 

Budget-

avvikelse 

Verksamheten intäkter - -  

Verksamheten kostnader -826 -909 - 

- varav personalkostnader -270 -291 -26 

Verksamhetens nettokostnader -826 -909  

Budgetram -826 -909  

Driftbudgetavvikelser - -  
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ALLMÄNNA VAL 

 
Verksamhetsbeskrivning 

Inga val har genomförts 2016. Man har dock haft en 

liten arvodeskostnad. 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi tkr Bokslut 

2015 

Bokslut 

2016 

Budget-

avvikelse 

Verksamheten intäkter - -  

Verksamhetens kostnader -3 -2 -2 

- varav personalkostnader - -3 -1 -1 

Verksamheten nettokostnader -3 -2 -2 

Budgetram - -  

Driftbudgetavvikelser -3 -2  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ÖVERFÖRMYNDAREN 

 

Verksamhetsbeskrivning inkl kultur- och 

värdegrundsarbetet 

Överförmyndarnämndens verksamhet är lagreglerad 

och styrs främst av bestämmelserna i 

föräldrabalken. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. 

 

 

 

Överförmyndarnämnden ska motverka att personer 

som inte själv kan tillvarata sin rätt drabbas av 

rättsförluster. 

Överförmyndarnämnden ska utöva tillsyn över 

godmans-, förvaltar- och förmynderskapsärenden i 

kommunen. 

Års-, delårs-, kvartals- och sluträkningar ska 

granskas, personakter hållas ajour. Arvoden till 

ställföreträdarna ska fastställas och utbetalas. 

 

 

 

 

 

Ekonomi tkr Bokslut 

2015 

Bokslut 

2016 

Budget-

avvikelse 

Verksamheten intäkter 628 4 459 +4 425 

Verksamheten kostnader -1 924 -5 577 -4 186 

- varav personalkostnader -1 474 -4 595 -3 338 

Verksamhetens nettokostnader -1 296 -1 118 +239 

Budgetram -1 440 -1 357  

Driftbudgetavvikelser +144 +239  

Antal inrättade tjänster 1,0 1,0  
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Kommunstyrelsen 

 
 
Ordförande: Helene Björklund (s) 

V. ordförande: Daniel Berg (s) och Jeppe Johnsson (m) 

Förvaltningsledning: Lars Ericsson 

 

 

 

Driftkostnader, netto (tkr)    

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget-

avvikelse 

    

Kommunledningsförvaltning -42 380 -43 962 +2 136 

Samhällsbyggnadsförvaltning -49 808 -47 512 +2 603 

Miljöförbundet -2 098 -2 101 -4 

Sölvesborg Bromölla 

Kommunalförbund 

 

-76 709 

 

-77 735 

 

-8 

Räddningsförbundet -11 952 -11 952 - 

 -182 947 -183 262 +4 727 

    
 

 

Sammanställningen ovan presenteras på styrelsenivå. 

Detaljer redovisas på kommande sidor. 

 

 

KOMMUNSTYRELSENS MÅL 2016 ● Uppfyllda mål 

 ● Delvis uppfyllda mål 

 ● Ej uppfyllda mål 
    

  

Inriktningsmål 
Om 3-4 år har vi… 

  

Nämndsmål 

Kommentarer 

L
IV

S
M

IL
J

Ö
 

 

…unika miljöer som 

tas tillvara och 

utvecklas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  

 

 

 

● 

 

Andelen medborgare som starkt 

kan rekommendera vänner och 

bekanta att flytta till kommunen 

ska senast 2014 vara minst 80%  

 

Betyget för en ”helhetsbedöm-

ning av din kommun som en plats 

att bo och leva på” ska senast 

2014 vara minst 75  

 (66 våren 2011) 

 

 

69 % är värdet för 2015, har varierat under åren 

och varit som mest 72 %.  

 

 

 

64 % är värdet för 2015, värdet var 2014 69 % 

 

Nämndmålet har ändrats fr.o.m. 2012 då SCB 

ändrade i medborgarundersökningen. Nytt mål är 

att öka helhetsbetyget för kommunen som en plats 

att bo och leva på.  

 

…ekologisk hållbar 

samhällsplanering 

 

● 
 

 

● 

 

 

Kommunkoncernens använd-ning 

av fossila bränslen ska minska 

med minst 50% till 2014 ( jämfört 

med 2009). 

 

Antalet enskilda avlopp ska till 

2014 minska med 25% jämfört 

med 2009. 

 

 

Kommunkoncernens användning av fossila bränslen 

har minskat genom anslutning av fastigheter till 

fjärrvärme. I koncernen är det endast kommunen 

som har kvar en fastighet som eldas med fossil olja. 

 

Utbyggnaden av avloppsnätet som Sölvesborg 

Energi gör medför att antalet enskilda avlopp 

minskar. Sedan 2009 har antalet minskat med drygt 

700, eller 23 %.   



Årsredovisning 2016 

 

 - 42 - 

 

  

 

…attraktivt boende 

för olika behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 
 

 

 

 

 

● 

 

Betyget för ”Bostäder” när 

medborgarna bedömer 

kommunen som en plats att bo 

och leva i ska senast 2014 vara 

minst 65 (62 våren 2011)  

 

Kommunen skall kunna erbjuda 

minst 25 byggklara tomter 

 

 

61 är värdet för 2015, 2014 var värdet 67. 

 

Nämndmålet har ändrats fr o m 2012 till 65 då SCB 

har ändrat frågorna i medborgarundersökningen.  

 

 

47 byggklara tomter fanns det 2016-12-31. 
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…aktiva nätverk med 

starkt engagemang 

 

 

●  

Ledande tjänstemän skall delta i 

nätverk utanför den kommunala 

organisationen 

 

 

Följs upp genom medarbetarsamtal med gott utfall. 

 

…behovsinriktad 

kompetensförsörjning 

 

 

 

●  

Betyget för kompetensförsörj-

ning 2014 är minst 50 (5:e plats 

vid 2008/2009 års enkät) 

 

Betyget 2010 blev 42. Enda mätningen som är gjord.  

 

 

…ett positivt 

företagsklimat samt 

markreserver för 

etablering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

 

 
 

● 

 

 

 

 

● 

 

 

 

 

 

● 

 

Antalet arbetstillfällen inom 

kommunen ska öka i minst 

samma takt som befolkningen i 

åldern 20-65 år. 

 

Helhetsbetyget för kommunens 

service till företagen ska senast 

2014 vara minst 45 (5:e plats vid 

2008/2009 års enkät) 

 

Betyget i ”Insikt” (SKL:s enkät 

om myndighetsutövning mot 

företagare) ska ligga över 

riksgenomsnittet (2011 hade 

Sölvesborg 61 och riket 66) 

 

Senast 2014 skall minst 20 000 

kvm nya planlagda och byggklara 

industritomter tillskapas med god 

exponering mot E22. 

 

 

Antalet arbetstillfällen och antalet invånare i 

åldersintervallet går år olika håll. Målet svårt att 

nå. Indikatorn konjunkturberoende och svår att 

påverka för kommunen.  

 

Betyget 2010 blev 44. Någon ny mätning är inte 

gjord. Ett arbete med förbättrad service och 

bemötande pågår. En annan indikator behövs.  

 

 

Betyg 66 i Insikt 2015. Medelvärdet för deltagande 

företag blev 68. En succesiv förbättring görs men 

målet är inte uppnått.   

 

 

 

Med ändrad detaljplan och anlagd ny väg inom 

Kämpaslättens företagsområde har målet uppnåtts. 

 

…en utvecklad 

turismnäring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

 

 

 

 

 

● 

 

 

Antalet dagsbesökare i 

kommunen och antalet 

kommersiella gästnätter ska 

senast 2014 vara minst 700 000 

(2010=540 000) (2013=543 000) 

 

Antalet turismrelaterade arbeten 

ska senast 2014 vara minst 350 

(2010 =270) 

(2012=279) 

 

 

522 000 dagsbesökare och kommersiella gästnätter 

2015, att jämföra med siffrorna inom parantes, 

eftersom statistiksystemet har ändrats. 

 

 

 

240 årssysselsatta fanns det 2015, att jämföra med 

siffrorna inom parantes, eftersom statistiksystemet 

har ändrats. 
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…god tillgänglighet 

 

● 

 

 
 

 

● 

 

Betyget för ”Kommunikationer” 

när medborgarna bedömer 

kommunen som en plats att bo 

och leva i ska senast 2014 vara 

minst 65 (58 våren 2011)  

 

Antalet km gång och cykelvägar 

skall öka 

 

66 blev resultatet 2015, oförändrat från 2014 (2013 

= 64 och 2012 = 59). 2016 har ingen undersökning 

genomförts. Utökad trafik på Listerlandet och 

Pågatågstrafik kan vara förklaring till det höjda 

betyget.   

 

Ökning har skett alla år sedan målet sattes. 

 

…förbättrad lokal- 

och regionaltrafik 

 

●  

Resande med kollektivtrafik skall 

öka med 20% (2014 jmf med 

2009). 

 

Ökning har skett alla år. Målet är uppnått 

 

…en modern digital 

utbyggnad 

 

● 

 

2014 ska 50 % av hushållen ha 

möjlighet till en bredbands-

kapacitet på minst 100 Mbit/sek  

 

Anslutningsgraden är ca 40 %. Antalet som har 

möjlighet till bredbandskapacitet på minst 100 

Mbit/sek är högre än det antal som anslutits.   

Under 2016 har drygt 1000 nya hushåll anslutits.   
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…en effektiv 

verksamhet med 

nöjda medborgare 

och medarbetare 

 

 

● 

 

 

 

 

● 

 

 

Helhetsbetyget för hur med-

borgarna bedömer kommunens 

verksamheter ska senast 2014 

vara 62 (60 våren 2011)  

 

 

Betyget enligt arbetsmiljöenkäten 

ska senast 2014 vara minst 3,9 

(3,77 för 2010)  

 

 

60 blev resultatet för 2015, en minskning från 61 

2014. Någon undersökning har inte skett 2016. 

Intensifiering av värdegrundsarbete, bemötande, 

medborgargarantier mm, behövs för att påverka 

betyget positivt.  

 

3,88 blev resultatet i 2016 års mätning. 

 

 

…respektfullt 

bemötande 

 

 

● 
 

 

 

Betyget för ”bemötande och 

tillgänglighet” när medborgarna 

bedömer kommunens 

verksamheter ska senast 2014 

vara minst 70 (63 våren 2011) 

 

 

62 blev resultatet 2015, en minskning mot 2014 med 

2. 

Insatser för att ytterligare medvetandegöra vikten av 

bemötandet behöver göras görs bl. a. genom 

värdegrundsarbete 

 

…utvecklat e-

tjänsterna och e-

administrationen 

 

 

● 
 

 

Minst en ny intelligent e-tjänst 

som effektiviserar för kommunen 

och invånarna införs årligen 

 

 

Arbetet med att göra en ny hemsida har påbörjats.    
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Kommunstyrelsen – 

kommunledningsförvaltningen 

 
I kommunledningsförvaltningen ingår förutom kommundirektören och 

hans stab, administrativa kontoret, ekonomikontoret, medborgarkontoret, 

informationskontoret, näringslivskontoret, arbetsmarknadsenheten, 

personalkontoret samt turism. 

 

 
Ordförande: Helene Björklund (s) 

V. ordförande: Daniel Berg (s), Jeppe Johnsson (m) 

Förvaltningsledning: Lars Ericsson 

 

 

 

Driftkostnader, netto (tkr)    

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget-

avvikelse 

     

Kommunchef* -2 136 -2 213 +172 

Stab -1 223 -1 277 +  27 

Kommunkansliet -8 759 -8 190 +850 

Informationskontoret -2 532 -2 870 +  37 

Näringslivskontoret -2 661 -3 148 +    8 

Arbetsmarknadsenheten -7 951 -8 342 +839 

Ekonomikontoret -7 996 -7 841 +  46 

Personalkontoret -6 821 -7 513 +263 

Medborgarkontoret -2 302 -2 568 -106 

 -42 380 -43 962 +2 136 

    
 

 

 

KOMMUNCHEF 

Verksamhetsbeskrivning inkl kultur- och 

värdegrundsarbetet 

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman 

med uppdraget att samordna och leda den 

kommunala verksamheten på tjänstemannanivå 

utifrån politiska beslut. I detta område ingår också 

den kommunövergripande krissamordningen, 

vilken bedrivs med statsbidrag och genomförs via 

tjänsteköp hos Olofströms kommun. 

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering). 

 

Verksamhet 

Värdegrundsarbetet har i huvudsak inriktats på att 

ge alla kommunens verksamheter underlag till 

revideringar av sina service- och 

medborgargarantier. Därutöver bedriver många 

enheter och kontor egna värdegrundsinsatser 

baserade i resp verksamhets behov. 

 

Krissamordningsarbetet har fortsatt inriktats på att 

modernisera styrformerna och definiera olika roller 

och processer. Länsstyrelsen har under året granskat 

hur kommunen lever upp till statens uppdrag på 

krissamordningsområdet. Med några få undantag 

var utfallet gott. 

 

 

 

 

Ekonomi 

I årsredovisningen uppkommer en positiv avvikelse 

om ca + 172 tkr, vilket motsvarar ca + 7 %. 

Den främsta anledningen härtill är att arbetet med 

värdegrund och organisationsutveckling i hög grad 

har bedrivits med egen personal och å externa 

konsulter eller resurspersoner har anlitats. 
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Ungdomspolitiska programmet, redovisning av 

åtgärder. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska alla berörda 

förvaltningar och verksamheter i sina resp 

årsredovisningar beskriva sitt arbete med det 

ungdomspolitiska programmets mål och 

handlingsplan. I det följande ges en sådan 

redovisning avseende alla enheter och kontor inom 

Kommunledningsförvaltningen (exkl de delar som 

ligger i Fritids- och kulturnämndens budget) för 

2016. 

 

Del I: 

Delegationen unga till arbete  

Syfte: Att genom ökad samverkan mellan 

kommuner och Arbetsförmedling få fler unga i 

arbete eller studier.  

Mål: Skapa lokala överenskommelser med 

Arbetsförmedlingen hur vi samverkar i vårt dagliga 

arbete för att få fler unga i arbete. I kommunal regi 

anordna traineejobb och utbildningskontakt för 

unga utan arbete.  

Varför: Arbetslösheten för unga i Blekinge har 

under lång period varit högst i landet. Den skapar 

på sikt social utanförskap och ökad ohälsa. Det 

finns många insatser som görs och samverkan 

behöver bli bättre mellan kommun och 

arbetsförmedling så att varje ungdom får rätt insats 

vid rätt tidpunkt.  

Åtgärder: Lokalt samverka mellan kommun och 

Arbetsförmedling för att skapa traineejobb och 

utbildningskontrakt för unga arbetslösa samt 

koordinera våra insatser så att varje ungdom får det 

stöd de behöver. Stöd till unga arbetslösa.  

Målgrupp: Arbetslösa ungdomar i åldern 16-24  

Ansvar: Projektledare Sölvesborgs 

Navigatorcentrum  

Koordinera: Arbetsmarknadsenhet, gymnasieskola, 

Arbetsförmedling, Komvux. 

Redovisning: i huvudsak faller detta arbete inom 

ansvaret för navigatorcentrum under Barn- och 

utbildningsförvaltningen. Inom 

Arbetsmarknadsenheten har dock ett antal s k 

traineejobb och utbildningskontrakt anordnats (se 

mer under denna enhets redovisning). 

 

Del II: 

Barnkonventionen 

Syfte: Barnkonventionen syftar till att ge alla 

världens barn grundläggande rättigheter. 

Sölvesborg ska vara en bra kommun för barn och 

ungdomar att leva i. Med god kännedom om 

barnkonventionen och därigenom möjlighet att 

använda denna som ett styrdokument skapas de 

bästa förutsättningar att tillgodose denna ambition. 

Mål: Implementera barnkonventionen i kommunens 

ordinarie arbete och öka kunskaperna bland 

personal och brukare om konventionens syfte och 

innehåll samt skapa former för att tillgodose att 

Sölvesborgs kommun uppfyller kraven. 

Varför: Barnkonventionen är en bra utgångspunkt 

och grund. 

Åtgärder: Vi slår fast att barnkonventionen ligger 

till grund för Sölvesborgs kommun och skapar en 

struktur och ett arbetssätt som gör att 

barnperspektivet finns med i kommunens samtliga 

verksamheter. Kunskaperna om barnkonventionen 

ska vara god bland samtliga som arbetar strategiskt 

med frågor som rör barn och ungdomar och 

betraktas vara en självklarhet. 

Målgrupp: Personal inom Sölvesborgs kommun 

Ansvar: Kommunledningsförvaltningen och Barn- 

och utbildningsförvaltningen 

Koordinera: Förbund, bolag och 

kommunikationsavdelningen. 

Redovisning: i avvaktan på aviserad nationell 

ambition om lagstiftning på detta område görs f n 

inga särskilda insatser. 

 

Del III: 

Strategi för ungdomskommunikation 

Syfte: Att nå ut bättre med information till 

ungdomar samt att få dem mer delaktiga i besluten 

som rör dem. 

Mål: Skapa attraktiva forum där ungdomar på ett 

naturligt sätt tar del av information samt har 

möjligheten att vara med och påverka. 

Varför: Ge ungdomarna möjlighet att framföra sina 

åsikter och önskemål, samt att vara ett bollplank i 

hur de kan gå vidare i olika frågor. 

Åtgärder: Att i det fortlöpande utvecklingsarbete 

som görs på kommunikationsavdelningen med 

bland annat hemsida, e-tjänster och 

demokrativerktyg beakta ungdomarnas synpunkter 

och idéer. 

Målgrupp: Ungdomar mellan 13-25 år 

Ansvar: Kommunikationsavdelningen 

Koordinera: Skolor, fritidsgårdar, föreningar och 

näringsliv. 

Redovisning: denna fråga beaktas i det pågående 

arbetet med ny hemsida, e-tjänster och andra vägar 

för dialog och information. 

 

Del IV: 

Könsnormer 

Syfte: Vi ska arbeta för att få unga människor att 

ifrågasätta traditionella könsnormer. Ingen ska i 

sina livsval begränsas av de förväntningar som 

dessa normer utgör. 

Mål: Fler ska känna att man finns i en miljö där 

könstillhörigheten inte skapar särskilda 

förväntningar eller leder till exkludering i form av 

såväl formella som informella begränsningar. 

Varför: Alla ska känna trygghet och ha möjlighet 

att utvecklas utan begränsningar. 

Åtgärder: Få kunskap inom ämnet med hjälp av 

nationell expertis på exempelvis chefsdagar för att 

sedan spridas ut i respektive verksamhet. 

Målgrupp: Personal inom Sölvesborgs kommun 

Ansvar: Kommunledningsförvaltningen 
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Koordinera: Förbund, bolag och 

kommunikationsavdelningen. 

Redovisning: denna fråga har främst så här långt 

arbetats med inom Fritidsgårdsverksamheten. 

Kommer att beaktas i planeringen av framtida 

chefsutveckling. 

 

Framtida utveckling 

Under 2017 inriktas det övergripande 

ledningsarbetet för att reformera styrningen med 

vår vision, mål och resultat. Som ett stöd för detta 

ska ett allmänt ledningssystem tas fram. Ett sådant 

har redan igångsatts inom området för 

arbetsmiljöarbetet. Även kommunens 

socialtjänstverksamheter har sådana system med 

grund i krav i författningarna. 

Inom krisledningsarbetet så ska stabsutbildning ske 

och ett fortsatt genomförande av handlingsplanen 

för att minska risken för extraordinära handlingar 

och begränsa dessas konsekvenser. 

 

STAB  

Verksamhetsbeskrivning inkl kultur- och 

värdegrundsarbetet 

Inom kommunledningsförvaltningen finns en stab 

på två personer som arbetar med 

kommunövergripande arbetsuppgifter som t ex EU 

frågor, vänortsbesök, utredningar, projekt, 

projektrådgivning, projektansökningar- och 

redovisningar, kompetensutveckling, energi- och 

klimat frågor, bostadspolitiska frågor, 

inkluderings/integrationsfrågor, mål- och 

visionsarbete, KKiK, chefsutveckling och 

medskapande ledarskap, stöd i upphandling samt 

som stödresurs till verksamhetsutveckling. Ny 

uppgift är chef för ett ESF projekt. Vi har 

tillsammans med kommunikation och 

näringslivskontorets chef jobbat med mindfulness 

när det gäller kultur- och värdegrundsarbete.   

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 

Verksamhet 

Staben har varit delaktig i en mängd utredningar, 

projekt och processer 

 

Ekonomi  

Det ekonomiska utfallet för 2016 följer budget. 

 

Framtida utveckling  
Staben ska förutom uppgifterna ovan på uppdrag av 

kommunchef vara processtöd i kommande mål- och 

visionsarbete samt vara processansvarig för 

införandet av ledningssystemet Stratsys.   

 

 

 

 

 

 

KOMMUNKANSLIET 

Verksamhetsbeskrivning inkl kultur- och 

värdegrundsarbetet 

Kommunkansliet är Kommunfullmäktiges och 

Kommunstyrelsens administrativa stöd och arbetar 

med bland annat ärendeberedning och 

protokollföring. I det stödet ingår också 

sekreterarskap till kommunalråd och kommunchef. 

 

Vidare ger kansliet juridiskt biträde till kommunens 

förvaltningar och de kommunala bolagen och 

genomför kommunala upphandlingar. Kansliet 

ansvarar för allmänna val, dokument-, diarium- och 

ärendehanteringssystem, kommunarkivet och 

kopierings- och vaktmästartjänst. Inom 

kommunkansliets verksamhetsområde ligger också 

ett ansvar för kommunens markreserv, vilket bland 

annat innebär arbete med försäljning av 

kommunens obebyggda mark (inklusive 

villatomter, köp av mark till kommunen och 

upplåtelse av obebyggd mark (arrenden m.m.)). 

 

Kansliet arbetar med kommuninternt stöd och 

rådgivning vad gäller bland annat 

förvaltningslagen, kommunallagen, offentlighets- 

och sekretesslagen samt områdesspecifik 

lagstiftning inom exempelvis upphandlingsområdet, 

fastighetsrätt och arkivrätt.  

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 

Det siffermässiga driftsutfallet 2016 blev ca + 850 

tkr för kansliet. Ca 750 tkr av dessa förklaras av 

uteblivna internräntekostnader under året då 

planerade investeringar i företagsområden ej blivit 

genomförda. 

 

Framtida utveckling 

Till kansliet har den ½ 2017 tillförts 

Överförmyndarhandläggarna (totalt 1,8 tjänster). 

 

 

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN 

Verksamhetsbeskrivning inkl kultur- och 

värdegrundsarbetet 

• ansvara för webb och intranät – bl.a. göra 

uppdateringar, utveckla, utbilda och supporta 

redaktörer, 

• ansvara för kommunens facebooksida, Instagram 

och Youtube 

• vara redaktion och producent av kommunens 

invånartidning Naturligtvis som kommer ut 2 

ggr/år, 

• stödja organisationen med informationsarbete,  

• ansvara för kriskommunikationsplan samt 

informationsarbete vid ev. kris, 

• utföra strategiska och operativa 

kommunikationstjänster åt Sölvesborg Energi. 
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Kommunikationskontoret deltar i och driver också 

diverse arbetsgrupper, så som ambassadörsgrupp, 

marknadsföringsgrupp för kommunen, 

marknadsföringsgrupp för Killebom, 

informatörsnätverk i länet, webnätverk i länet, m.fl.  

Medarbetare inom kommunikationsavdelningen 

deltar i värdegrundsarbetet som länk till övriga 

delar av kommunen.  

 

Kommunikationsavdelningen har tre inrättade 

heltidstjänster samt en person som på halvtid 

arbetar med kommunens nya hemsida. Avdelningen 

har under året haft långtidssjukskrivning, vilket 

gjort att externa köp av tjänster varit nödvändiga. 

 

Analys av årets utfall för ekonomi och 

verksamhet (drift och investering) 

Verksamhet 

Under året har avdelningen arbetat med ordinarie 

uppgifter enligt ovan samt med förarbete kring 

framtagning av ny hemsida. Under året har även 

projektanställd personal arbetat med 

boendemarknadsföring. Inom Marknadsgruppen 

finns samverkan med Kultur och fritid, 

Näringslivskontor samt Medborgarkontor i 

marknadsföringsfrågor. Detta samarbete upplevs 

positivt och ger fortsatt möjlighet till samordnad 

extern marknadsföring.  

Ekonomi 

Det ekonomiska utfallet för 2016 har följt budget. 

 

Framtida utveckling  
Kommande året kommer avdelningen att lägga 

fokus på implementering av ny hemsida samt 

arbetet med kommunens grafiska profil inklusive 

framtagning och implementering av nya mallar. 

Allt för att underlätta och effektivisera kommunens 

totala kommunikation med invånare och omvärld. 

Rekrytering av kommunikationschef ger 

möjligheter att strategiskt flytta fram kommunens 

position för besökare, inflyttare och investerare. 

 
NÄRINGSLIVSKONTORET 

Verksamhetsbeskrivning inkl kultur- och 

värdegrundsarbetet 

Näringslivskontoret har som målsättning att stödja 

utvecklingen av befintliga företag genom ett 

förbättrat företagsklimat, att arbeta för etablering av 

nya företag samt underlätta för de som vill starta 

företag. Kontoret är företagens kontaktyta in till de 

kommunala myndigheterna och arbetar för att skapa 

bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och nya 

arbetstillfällen i kommunen. Våra målgrupper är 

företagare/näringsidkare inom alla branscher samt 

lokala och regionala näringslivsaktörer/-nätverk.  

Kontoret arbetar även aktivt med gymnasieskola för 

en närmare koppling till näringslivet samt 

entreprenörskap med hjälp av Ung Företagsamhet 

(UF). 

 

Näringslivskontorets huvudsakliga arbetsuppgifter 

är att: 

 

 ansvara för kommunens näringslivsservice 

 medverka till utveckling av befintliga 

företag inom kommunen  

 stimulera nyföretagande 

 driva utvecklingen som syftar till ett bättre 

företagsklimat 

 agera för en behovsinriktad 

kompetensförsörjning 

 vara kommunens representant i regionalt 

näringslivsarbete. 

 attrahera/rekrytera nya företag  

 medverka i marknadsföringen av 

kommunen 

 administrera hemsändningsbidragen 

 agera för en förbättrad arbetsmarknad  

 extra fokus på landsbygdsföretag med 

landsbygdsutvecklare 

 

Näringslivskontoret innefattar näringslivschef, 

näringslivs-/landsbygdsutvecklare, 

handelsutvecklare samt administrativ resurs på 

halvtid. Handelsutvecklare är en trepartslösning där 

kommunen tillsammans med Handelsförening samt 

Fastighetsägare ingår. 

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 

Verksamhet 

Ett år med högt tempo med ett flertal nya 

etableringar inom kommunen och befintliga företag 

som fortsatt utveckla sin verksamhet. Allt har 

bidragit till flera nya arbetstillfällen inom olika 

verksamheter. Landsbygdsutvecklaren har fortsatt 

flytta fram sitt arbete vilket syns i ett ökat regionalt 

samarbete med gemensamma utvecklingsprojekt 

samt många positiva besked till företagare i 

kommunen som ansökt om investeringsstöd. 

Tyvärr avslutades året med ett negativt besked från 

regeringen kring etablering av havsbaserad 

vindkraft i Hanöbukten. 

Ekonomi 

Kontoret har följt budget för 2016 totalt men en 

utökning av hemsändningsbidrag inom hemtjänsten 

gör att denna delbudget inte följs. 

 

Framtida utveckling  
Etablering av nya företag och utveckling av 

befintligt näringsliv förväntas fortsätta under 2017. 

Begränsande faktor kan vara företagens allt större 

svårigheter att hitta de medarbetare de behöver.  

Kontoret kommer att driva projekt tillsammans med 

Arbetsförmedlingen inom integration med syfte att 

matcha privata företag med nyanländas kompetens 

och erfarenhet. Kommer även genomföras Starta 

eget-utbildningar till samma målgrupp. 

Landsbygdsutveckling och Handelsutveckling 
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förväntas fortsätta även under detta år i positiv 

riktning. 

 

 
ARBETSMARKNADSENHETEN 

Verksamhetsbeskrivning inkl kultur- och 

värdegrundsarbetet 

Arbetsmarknadsenheten (AME) är en verksamhet 

som vänder sig till personer som behöver extra stöd 

och vägledning för att komma vidare till arbete eller 

utbildning. AME samarbetar främst med Individ- 

och familjeomsorgen (IFO) samt 

Arbetsförmedlingen (AF). 

Arbetsmarknadsenheten består av 

coachverksamhet, administration av feriearbete och 

handläggning av anställningar med stöd. AME har 

också verksamhet där individer kan vara i aktivitet i 

form av praktik och arbetsprövning. 

Coacherna genomför olika arbetsmarknadsinsatser 

utifrån de arbetssökandes behov. AME har en egen 

praktikverksamhet som består av Naturvårdslaget, 

Servicelaget, Syservice och Växthuset. 

Verksamheterna syftar till att aktivera och arbeta 

utvecklande med arbetssökande.  

AME bedriver arbetsmarknadsprojekt tillsammans 

med Samordningsförbundet FINSAM. 

Hösten 2013 påbörjades enhetens 

värdegrundsarbete tillsammans med handledare. 

Under 2014 kompletterades detta arbete med 
gemensamma värdegrundsträffar tillsammans med 

IFO. Enhetens arbete har resulterat i en 

kommunikationsplan med aktivitet att bla skapa en 

värdegrundsvägg som en ständig påminnelse och 

inspiration både för enhetens besökare, deltagare 

och oss själva. AME:s värdegrundsarbete 

genomsyras av reflektion och stort engagemang. 

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 

Verksamhet 

 

AME deltar som lärande part i ESF-projektet 

SKAPA 2.0 där projektägare är Karlskrona 

kommun. Syftet är att utveckla en modell där 

deltagarna efter sina individuella behov möter olika 

team och deltar i olika aktiviteter under sin process 

genom arbetsmarknadsenheten. SKAPA står för 

Stärka-Kompetensutveckla-Aktivera-Praktik-

Arbete. AME deltar också i ESF-projektet SKAPA 

KOMP som erbjuder kompetensutveckling för våra 

medarbetare. 

 

Under 2016 har AME arbetat med totalt 408 

personer enligt nedan fördelning. Uppgifterna är 

hämtade ur AME:s administrativa system Accorda. 

  

Jobbsatsningen 6 st  

Jobbsatsningen integration 16 st 

Visstidsanställningar AME 7 st 

Praktik i kommunal verksamhet utanför AME 64 st 

Praktikverksamhet hos AME 68 st 

Sysselsättningsfasen 14 st 

Feriearbete 180 st 

Språkpraktik 37 st 

Traineejobb inom omsorgen 3 st 

Utbildningskontrakt 1 st 

Inskrivna i förberedelse inför start 8 st 

 

Under året har AME ansvarat för kommunens 

jobbsatsning. 6 personer anställdes efter anvisning 

och prioritering från IFO. Resultatet av 

jobbsatsningen är att tre personer kommer att 

fortsätta studera. En person kommer att erbjudas 

anställning i förening samt två personer går till AF.  

 

Jobbsatsningen integration startade den 1 dec med 

ettåriga anställningar för 16 personer. Deltagarna är 

placerade i kommunens olika förvaltningar bla 

inom skola, omsorg och biblioteket. En deltagare 

finns hos en förening.  

 

Tre ungdomar har anställts i den 

arbetsmarknadspolitiska åtgärden traineejobb. Det 

är en ettårig anställning på 50% som kombineras 

med 50% utbildning till undersköterska. En 

ungdom har också studerat på heltid med 

utbildningskontrakt. 

 

Verksamhet Växthuset har varit igång sin första 

säsong med positivt mottagande hos deltagare och 

fint odlingsresultat. Växthuset har skapat 

förutsättningar för AME att erbjuda 

arbetsprövningar av mer rehabiliterande karaktär 

särskilt för deltagare med psykisk ohälsa. 

 

Under året har arbetsgruppen hos AME definierat 

hur vi skall arbeta med våra kommunikationsytor 

som en viktig del i värdegrundsarbetet. 

 

Under hela 2016 har AME arbetat fram ett 

styrdokument för att beskriva och kvalitetssäkra 

våra processer. Styrdokumentet utgör grunden för 

AME:s systematiska kvalitetsutveckling. 

 

Nytt FINSAM-projekt har startat och befinner sig i 

kartläggningsfasen. Målgruppen är unga vuxna med 

missbruk och psykisk ohälsa. Syftet med projektet 

är att utveckla hållbara arbetsmetoder som skapar 

möjligheter för målgruppen att bli fri från missbruk 

och uppnå en förbättrad egenupplevd hälsa 

 

Språkpraktik för nyanlända i AME:s  verksamhet 

har utökats och kompletterats med 

språkpraktikplatser också i kommunal verksamhet 

utanför AME. 

 

Ekonomi 

 

Intäkterna från Arbetsförmedlingen är högre än 

budgeterade och är svåra att prognostisera eftersom 
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intäkterna styrs av både vilket antal arbetssökande 

och vilka insatser som Arbetsförmedlingen anvisar 

till AME. 

 

Jobbsatsningens intäkter på vht 616 består av stöd 

till bidragsanställningar från Af och dessa intäkter 

är inte budgeterade. Kostnaderna för löner på vht 

616 är högre än budgeterade men med det 

ekonomiska bidraget från Af ligger lönekostnaden 

på vht 616 enligt budget. 

 

Kostnad för arbetsmarknadsåtgärden traineejobb 

belastar vht 616. 

 

Frånvaro hos feriearbetande ungdomar har lett till 

kvarvarande medel hos vht 617. 

 

Icke budgeterade engångskostnader för förbättring 

och utveckling av befintliga och nya verksamheter. 

Dessa inköp belastar vht 624. 

 

Utlånad samt tjänstledig medarbetare som ej ersatts 

fullt ut har gett kvarstående medel hos vht 624. 

 

 

Framtida utveckling 

Jobbsatsningen fortsätter under 2017. Deltagarna i 

jobbsatsningen får en ettårig anställning och anvisas 

arbetsuppgifter utifrån önskemål och lämplighet 

antigen hos AME eller ute i annan kommunal 

verksamhet. Under året får varje deltagare 

individuell vägledning och stöd för att komma 

vidare till annat arbete eller påbörja studier. Del av 

budget för vht 616 kommer också att avsättas till de 

bägge arbetsmarknadsprogrammen traineejobb och 

utbildningskontrakt. 

 

Diskussioner ang arbetsmarknadsåtgärden 

extratjänster kommer att föras under 2017 för beslut 

hur vi skall använda denna arbetsmarknadsåtgärd 

inom vår kommun. 

 

Uppstart av anpassade verksamheter är hela tiden 

aktuellt. Verksamhet Växthuset kommer att 

kompletteras med anläggning av en odlingsträdgård 

i direkt anslutning till växthuset för fortsatt 

utveckling av konceptet Grön rehabilitering. 

 

Ny yrkesroll aktivitetshandledare hos AME testas 

under 2017. Rollen skall möta behovet av nära 

handledning inkl språkträning hos allt fler av de 

deltagare som deltar i AME:s verksamheter. 

 

Med utgångspunkt i det framtagna styrdokumentet 

kommer fokus att vara på systematisk 

kvalitetsutveckling via förbättringsförslag, 

månatliga processråd och dialog på APT. 

 

 

 

EKONOMIKONTORET 

Verksamhetsbeskrivning inkl kultur- och 

värdegrundsarbetet 

Kommunens centrala ekonomiadministration sköts 

av ekonomikontoret. Kontoret har två övergripande 

uppgifter; dels att vara kommunstyrelsens 

expertorgan i ekonomifrågor och dels att vara 

serviceorgan till kommunens förvaltningar i 

ekonomiadministration. Dessutom ger 

ekonomikontoret ekonomiservice till Sölvesborgs 

Bromöllas kommunalförbund och Miljöförbundet 

Blekinge Väst. Utöver uppgifterna inom 

ekonomiområdet, så samordnar kontoret 

kommunens försäkringshantering.  

Ekonomikontoret ansvarar även för en del 

kommungemensamma kostnader så som 

medlemsavgifter till Region Blekinge och Sveriges 

Kommuner och Landsting, kapitalkostnader för 

värdepapper samt intrångsersättningar från VA-

verksamheten och SEVAB. 

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 

Verksamhet 

Ekonomikontorets verksamhet under det gångna 

året har som vanligt, präglats av återkommande 

arbetsuppgifter som budgetarbete, löpande 

bokföring, uppföljning och bokslut. Under året har 

kontoret fortsatt arbetet med införandet av 

elektroniska leverantörs fakturor (SVE-fakturor) 

och e-fakturor för vår fakturering dvs kunderna får 

en faktura till sin internetbank. Kontoret har även 

påbörjat arbetet med att införa SVE fakturor till 

våra företagskunder. Under året har vi uppgraderat 

första delen av ekonomisystemet till nästa 

generation och under 2017 fortsätter vi med att 

uppgradera nästa steg i affärssystemet. Under året 

har vi förberett att lägga in Sölvesborgshem 

bokföring i ekonomisystemet för skarp drift from 

2017. 

Värdegrund är alltid en viktig beståndsdel för 

kontorets kontakter med vår kunder externa som 

interna. Under 2017 kommer vi fortsätta arbetet 

med vad vi tycker är viktigt på ekonomikontoret 

och vad vi vill förmedla till våra kunder. 

 

Ekonomi 

Ekonomikontoret har ett budgetöverskott på 46 tkr. 

Överskottet på ekonomikontoret kan förklaras av 

lägre personalkostnader på grund av vakanser och 

sjukdom.  

 

Framtida utveckling 

Det finns ingenting som tyder på något annat än att 

det framtida behovet av ekonomikontorets resurser 

och kompetens är minst lika stort som det är nu. 

Trots att återkommande arbetsuppgifter som budget 

och uppföljningsarbete kommer att ta fortsatt 

mycket tid är ekonomikontorets ambition att satsa 

ännu mer tid på utvecklingsarbete. Några exempel 
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på utvecklingsområden är: fortsatt förbättrad 

ekonomisk styrning genom budget och 

uppföljningsprocessen, att göra den ekonomisk 

information mer tillgänglig och kombinera den med 

information om personal och verksamhet och att 

fortsätta med införandet av elektronisk handel.  

 

 

PERSONALKONTORET 

Verksamhetsbeskrivning inkl kultur- och 

värdegrundsarbetet 

Personalkontorets övergripande uppdrag är att 

verkställa den personalpolitik som har fastställts av 

kommunstyrelsens personalutskott. Våra 

huvudsakliga uppgifter innebär att stödja chefer 

både strategiskt och konsultativt med allt inom 

personalområdet. Vi ska bidra med effektiva 

verktyg, strukturerade arbetssätt, policys, 

rådgivning och specialistkunskap inom detta 

område. Varje förvaltning har en personalspecialist 

att vända sig till och vi arbetar utifrån 5 

fokusområden: Arbetsmiljö/Hälsa, 

Kompetensförsörjning/rekrytering, 

Jämställdhet/Mångfald, Ledarskap/medarbetarskap, 

Lön/villkor. 

Den strategiska rollen innebär bland annat att arbeta 

med kommunens lönepolitik, chefsutveckling, 

”Attraktiv arbetsgivare”, kultur och värdegrund  

samt övergripande policyfrågor som rör 

personalområdet. Den konsultativa rollen innebär 

kvalificerat stöd till cheferna gällande bl.a. 

rekrytering, arbetsrätt, omplacering, rehabilitering, 

personalavveckling samt hälsofrågor.  

Verksamhetens arbete styrs till stor del av lagar och 

avtal från central till lokal nivå, som på olika sätt 

berör alla delar av organisationen.  

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 
Verksamhet 

Under 2016 personalkontoret arbetat aktivt med 

förebyggande och rehabiliterande arbete 

tillsammans med Företagshälsovården.  

Ekonomi 

Personalkontoret har en positiv avvikelse vid 

bokslutet men fördelningen inom verksamheten gör 

att det finns avvikelser mellan kontona. 

Framtida utveckling 

Inför 2017 finns ett extra anslag på 1,5 milj för 

åtgärder som ska minska sjukfrånvaron. 

 

 

MEDBORGARKONTORET 

Verksamhetsbeskrivning inkl kultur- och 

värdegrundsarbetet 

Medborgarkontoret arbetar med extern och intern 

service, uppdelat i följande huvudområden: 

- medborgarkontor 

- telefoni- och växelsystem 

- auktoriserad turistbyrå 

- polisärenden 

 

Medborgarkontorets service till allmänheten består 

bland annat av konsumentvägledning, 

lokalbokning, tagg- och nyckelhantering, 

biljettförsäljning, turistinformation och mottagning 

av hittegods.  

Den interna servicen omfattar bland annat 

telefonisupport, leasingbilspool och resebokningar. 

Denna service ges även till kommunens förbund 

och bolag. 

 

Under året har Medborgarkontoret fortsatt arbetet 

med kultur- och värdegrundsfrågor, främst genom 

diskussioner och övningar på arbetsplatsträffar, 

men också i det dagliga arbetet. 

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi   

Verksamhet  

Avtalet med telefonileverantören Telenor gick ut 

under 2016. Med anledning av detta upphandlades 

ett nytt telefonisystem, där avtal skrevs med samma 

leverantör. 

Året har också präglats av personalförändringar. En 

medarbetare blev under våren konverterad till en 

tillsvidaretjänst på deltid. En medarbetare har under 

stor del av året varit sjukskriven på heltid.  

Ytterligare en elbil har införskaffats till 

medborgarkontorets leasingbilsflotta, vilken 

därmed består av totalt åtta bilar, varav två elbilar.  

Under året har ytterligare idrottslokaler utrustats 

med taggsystem, vilket innebär att en utökad 

möjlighet till onlinebokning för föreningar och 

privatpersoner.  

För att utöka servicen har medborgarkontoret infört 

möjligheten att betala med Swish, förutom kontant 

och med kort.  

 

Ekonomi 

Vht 181 

Personalkostnaderna visar på ett underskott vilket 

har flera anledningar. En medarbetare blev under 

våren konverterad till en tillsvidaretjänst, vilken det 

inte var budgeterat.  

Med anledning av det starkt ökade behovet av 

telefonisupport de senaste åren har 

Medborgarkontoret har haft en trygghetsanställning 

för stärka upp bemanningen. Medborgarkontoret 

betalar personalomkostnad och del av tjänsten, 

vilket inte finns täckning för i budget.  

Telefoniupphandlingen har inneburit en kostnad för 

konsult. 

 

Vht 182 

Bokslutet 2016 visar ett överskott för 

medborgarkontoret vad gäller leasingbilskostnader. 

Leasingbilspoolen har haft en betydligt högre grad 

av uthyrning än förväntat, vilket har lett till större 

intäkter än budgeterat.   
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Framtida utveckling 

Medborgarkontorets ambition är att fortsätta att 

utveckla bemötande, service och värdskap i enlighet 

med kommunens mål- och visionsarbete. Ett 

exempel är att arbeta för ett kundanpassat 

telefoniuppträdande i hela koncernen. 

Medborgarkontoret kommer att fortsätta sin 

information om telefoni och bemötande på 

koncernens arbetsplatsträffar. 

 

Under 2017 kommer Medborgarkontoret att börja 

använda ärendehanteringssystemet Nilex. Detta 

kommer att förenkla arbetet med telefonisupporten. 

Systemet används även av SBKF IT och PA/Lön, 

vilket ger en igenkänningsfaktor för medarbetarna 

vid felanmälan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 

 

 

 

Ekonomi tkr Bokslut 

2015 

Bokslut  

2016 

Budget-avvikelse 

Verksamheten intäkter 16 433 14 603 +3 893 

Verksamheten kostnader -58 813 -58 564 -1 757 

- varav personalkostnader -37 367 -38 405 - 138 

Verksamhetens nettokostnader -42 380 -43 962 +2 136 

Budgetram -46 199 -46 097  

Driftbudgetavvikelser +3 819 +2 136  

Nettoinvesteringar 0   

    

Personalbild    

Antal inrättade tjänster 41,30 40,40  

Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 4,2% 6,1%  

Dag 1-14 1,7% 1,5%  

Dag 15-90 1,1% 0,7%  

Dag 91- 1,4% 3,8%  

    

Antal anställda personer    

Tillsvidareanställda* 46 pers 44 pers  

Visstidsanställda** 5 pers 12 pers  

Övriga anställda*** 30 årsarb  36 årsarb  

    

Medelsysselsättningsgrad    

Kvinnor 94,9% 94,8%  

Män 98,2% 96,4%  

    

 
*   Mätpunkt 1 november 

** Mätpunkt 1 november, avser vikariat och allmän visstidsanställning 

*** Antal arbetade timmar under året /årsarbetstid. Avser timanställda, PAN-anställda, säsongsanställda samt 

bidragsanställningar 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Samhällsbyggnadsförvaltning 

 
Under samhällsbyggnadsförvaltningen ingår fastighetsavdelningen, 

stadsarkitektavdelningen och tekniska avdelningen (inkl. exploatering och 

park) 

 
Ordförande: Helene Björklund (s) 

V. ordförande: Daniel Berg (s) 

Förvaltningsledning: Thorwald Hasselbring 

 

 

 

 

 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

Verksamhetsbeskrivning inkl kultur och 

värdegrundsarbete 

Förvaltningen består av fastighetsavdelningen, 

stadsarkitektavdelningen samt tekniska 

avdelningen. Totalt finns 46 tjänster. 

 

Förvaltningen ska planera så att kommunens vision 

”minst 20 000 invånare år 2020” kan förverkligas. 

Detta innebär bl.a. att förvaltningen förhandlar 

markköp, planlägger, exploaterar, bygger vägar, 

broar och infrastruktur. Vidare lämnar vi bygglov, 

bygger offentliga lokaler och förvaltar dessa. 

 

Kultur- och värdegrundsarbete 

Under senare år har förvaltningen vid flera olika 

tillfällen arbetat med kultur- och värdegrundsarbete. 

Ett av syftena har varit att ta fram en gemensam 

målsättning för förvaltningen. Denna målsättning 

lyder: Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag 

är att planera, bygga, utveckla och förvalta ett 

hållbart och väl fungerande samhälle. 

 

Under 2015 togs en kommunikationsplan fram för 

värdegrunds- och kulturarbete. Under mars månad 

2016 genomfördes en workshop i värdegrunds- och 

kulturarbete.  

 

Ungdomspolitiskt handlingsprogram 

I Stadsarkitektkontorets arbete med utveckling av 

centrum har barn och ungdomar från skola och 

förskola bjudits in på en stadsvandring för att få 

deras perspektiv. Även i lekplatsenkäten som park 

har genomfört har barn och föräldrar kunnat lämna 

sina synpunkter på kommunens lekplatser. 

Synpunkterna kommer sedan att utgöra underlag för 

framtida planering. Ungdomar har varit med vid 

utformningen av Epuel park och planteringsarbetet. 

 

Ekonomi 

Bruttoomsättningen uppgår till 160 miljoner kronor 

och nettoomsättningen till 48,480 miljoner kronor. 

Förvaltningen redovisar ett överskott på 2,603 

miljoner kronor som redovisas under respektive 

avdelning. 

 

Reavinst 

Reavinsterna har uppkommit vid försäljning av en 

fastighet i Norje. 

Driftkostnader, netto (tkr)    

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget-

avvikelse 

Tekniska avdelningen/Teknik -37 998 -37 895  +608 

Tekniska avdelningen/Park -6 599  -6 587 -198 

Stadsarkitektavdelning 

Energirådgivning 

-1 772 

+80 

-1 857 

+277 

+190 

+77 

Fastighetsavdelning -3 519 -2 418  +1 926 

Förvaltningens nettoram -49 808 -48 480 +2 603 

Reavinst                          +128                          +968  
Summa                      -49 680                      -47 512         +3 571 
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TEKNISKA AVDELNINGEN 

Verksamhetsbeskrivning inkl kultur och 

värdegrundsarbete 

Tekniska avdelningen handlägger bl a frågor kring 

mark och exploatering, gator och trafik, belysning, 

mät och GIS, parker, lekplatser och skog samt 

övergripande miljöfrågor. 

 

Ett gemensamt kultur- och värdegrundsarbete har 

bedrivits tillsammans med förvaltningen och på 

avdelningens arbetsplatsträffar.  

 

Bokslut för avdelningen redovisas uppdelat på 

enheterna teknik, park och exploatering. 

 

TEKNIK 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 

Ekonomi 

Tekniks nettokostnad för verksamhetsåret 2016 

budgeterades till 38 503 tkr. 

  

Bokslutet visar ett överskott på 608 tkr jämfört med 

budget. Överskottet är minskade personalkostnader 

beroende på att tjänsten som exploateringsingenjör 

varit vakant under året. 

 

Investeringsbudget 

I tekniska avdelningens budget för 2016 fanns ett 

antal investeringsprojekt (investeringar som rör 

park och exploateringsverksamhet redovisas 

separat). 

 

Följande investeringsprojekt har avslutat under 

2016: 

 

32021 Primärkarta +11 tkr. 

32421 Gång och cykelbanor, -182 tkr. 

 

Primärkarta avser byte av kartsystem för hantering 

av primärkarta vilket gjort den mer tillgänglig och 

uppdaterad för kommunens verksamheter. 

 

Gång och cykelbanor avser utbyggnad längs 

Ljungaviksvägen. Underskottet beror på extra 

geotekniska förstärkningsåtgärder samt 

tillkommande infart till dike för årlig rensning. 

 

Nedan redovisade projekt är ej avslutade varför 

redovisat överskott föreslås överföras till 2017 års 

budget.  

 

32311 Sydostleden, cykelprojekt, 222 tkr. 

32410 Utredning centrum, 144 tkr. 

32413 Tillgänglighetsanpassning av hållplatser,  

           197 tkr. 

32414 Tillgänglighetanpassning i gatumiljö, 

            194 tkr. 

32416 Förstudie Mjällby centrum, 46 tkr. 

32418 Parkering Bredgatan, 668 tkr. 

32419 Parkering Bokelund, 46 tk.  

32451 Laddningsstolpar elbilar, 91 tkr. 

32463 Gatubelysning EU direktiv, 937 tkr. 

32464 Miljöbelysning Södergatan, 239 tkr. 

32465 Tändrelä till gatubelysning, 80 tkr. 

32466 Byte av belysningsstolpar, 400 tkr. 

32482 Innerhamnen utredning torg mm, 135 tkr. 

32483 Innerhamnen kajstabilisering, 125 tkr. 

32484 Innerhamnen miljösanering deponi, 125 tkr 

32488 Innerhamnen gång och cykelbro, 130 tkr. 

34424 trafiksäkerhetsåtgärder Mjällby skola, 445 

tkr. 

38091 Reparationer av kaj Nogersund, 3 500 tkr 

38092 Reparationer av slip Nogersund, 600 tkr. 

 

Personalredovisning 

Samtliga tjänster är heltidstjänster. Sjuktimmarna 

har varit få. Tre nya medarbetare har under året 

ersatt personal som slutat pga. uppsägning och 

pensionsavgång. Tjänst som exploateringsingenjör 

har under året varit vakant. 

 

Framtida utveckling 

Under det kommande budgetåret kommer utökade 

satsningar göras på asfaltering inom kommunen. 

Stora investeringar på belysning föranledda av 

samordning med andra nätägare som har 

omfattande projekt planerade 2017. Satsningar på 

Mjällby centrum påbörjas och satsningar på god 

utökad kollektivtrafik fortsätter. 

 

PARK 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 

Ekonomi 

Verksamheten redovisar ett underskott på 198 tkr. 

Detta beror dels på maskinreparationer som 

fortfarande är en stor utgiftspost. Många maskiner 

körs 8 timmar per dag, året runt och påfrestningen 

på vissa maskindelar är stor. 

Den andra delen som påverkat resultatet negativt är 

att intäkter för sålda tjänster inte varit lika stora 

som förväntat. Skogsfastigheterna har även under 

2016 gett en vinst som balanserar resultatet. 

 

Investeringsbudget 

I budget för 2016 fanns två investeringsprojekt 

varav ett avslutats under 2016: 

 

32537 Traktor utbyte, -5 tkr. 

 

Följande investeringar är ej avslutade varför 

redovisade belopp föreslås överföras till 2017 års 

budget.  

  

32535 Havsudden anläggning, -620 tkr.  

Erforderliga tillstånd erhölls i slutet av 2016 från 

länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen varför 

arbetena som varit pausade kommer att återupptas 

under 2017.  
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Personalredovisning 

Personalstyrkan var oförändrad under 2016.   

Sjukfrånvaron har ökat något p g a en längre 

sjukskrivning under året. Siffrorna för VAB är 

fortsatt höga på enheten liksom ledighet för fackligt 

och politiskt arbete vilket kompenserats med längre 

säsongsanställningar än normalt under året.  

 

Framtida utveckling 

Parkavdelningen har inför budget 2017 beviljats 

utökning med en tjänst och rekrytering pågår. 

En ny kartmodul tas i bruk under våren och 

förväntas bli ett viktigt hjälpmedel i planering och 

redovisning av parkenhetens verksamhet. 

Under hösten 2016 har en lekplatsutredning 

avslutats och under 2017 påbörjas arbetet med att 

renovera vissa av kommunens lekplatser parallellt 

med att andra avvecklas. 

Tillsammans med gatuenheten och Sölvesborgs 

energi görs satsningar på nya redskap för att bättre 

ta hand om ogräs i gaturummet och förbättra det 

allmänna intrycket vad gäller ogräs i stadsmiljön. 

Årstidsparken kommer under året att prioritera för 

att vara i bästa skick inför 10 års jubileum 2019. 

Under 2017 ska en ny skogsbruksplan tas fram 

 

EXPLOATERING 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (investering) 

 

Investeringsbudget 

Nedan redovisade projekt är ej avslutade varför 

överskotten föreslås överföras till 2017 års budget. 

Beloppen utgör netto. 

 

38020-9  Exploatering Nogersunds företagsområde,   

               +890 tkr. 

38034     Gatuutbyggnad företagsområde,  

                Kämpaslätten + 5803 tkr. 

38040-9  Exploatering Sölve, +2 807 tkr. 

38070      Exploatering Ynde rastplats, -125 tkr 

                Budget finns 2017.   

38262      Planläggning kv Finland, +23 tkr. 

38302      Planläggning Hällevik Stiby 28:1, 

+155tkr.  

38322-9   Expoatering Stiby 3:2 skola mm, +128 

tkr 

38340-9  Exploatering Ljungaviken, +1 818tkr. 

 

Exploatering Nogersund och Stiby 3:2 har ej 

påbörjats p g a pågående detaljplanearbete. På 

Kämpaslättens industriområde gjordes 

avverkningar under vintern 2016 och markarbeten 

är upphandlade med byggstart februari 2017. På 

Sölve industriområde pågår projektering, 

kommunen är inte ägare till all mark varför planerat 

utbyggnadsområdet minskats. Exploatering Ynde 

rastplats avser markförvärv under 2016. På 

Ljungaviken pågår upphandling av fortsatt 

arkeologi genom länsstyrelsen varefter beslut om 

omfattning av nästa etapp kommer beslutas. 

 

Framtida utveckling 

Utbyggnad av Nogersunds- och Sölve 

företagsområde förväntas ske under året. 

För 2017 finns även budgetmedel för utbyggnad av 

bostadsområde Stiby 28:1 i Hällevik. 

Exploateringen av Ljungaviken fortsätter. 

 

  

STADSARKITEKTAVDELNINGEN 
Verksamhetsbeskrivning inkl kultur- och 

värdegrundsarbete 

Stadsarkitektavdelningen ansvarar för framtagande 

av såväl översikts- som detaljplaner. Avdelningen 

handlägger bygglovsärenden och bedriver 

tillsynsarbete enligt plan- och bygglagen samt 

administrerar byggnadsnämndens sammanträden. 

Avdelningens ordinarie personal består av 

stadsarkitekt som är chef över avdelningen, tre 

planaringsarkitekter, en byggnadsinspektör, två 

bygglovshandläggare samt en nämndssekreterare/ 

administratör. 

 

Under 2016 har stadsarkitektavdelningen bedrivit 

kultur- och värdegrundsarbete inom avdelningens 

APT. 

 

Analys av årets utfall för  

verksamhet och ekonomi 

Verksamhet 

Siffror inom parentes avser motsvarande 

förhållanden år 2015. 

 

Till stadsarkitektavdelningen har under år 2016 

inkommit 518 (590) diarieförda ärenden. 

På grund av ändrade rutiner i diariesystemet så 

diarieförs nu vissa handlingar under samma 

diarienummer/år t.ex. trafiknämndens ärende. 

Under 2016 registrerades 7 000 handlingar. 

 

Beslutsärendena fördelas enligt nedan 

 19 (32) nämndsbeslut i planärenden 

varav 6 (6) antagna detaljplaner 

 24 (32) bygglovsbeslut i nämnden 

 197 (205) bygglovsbeslut på delegation 

 325 (354) beslut om startbesked 

 195 (110)beslut om slutbesked 

 26 (59) godkännande om kontrollansvarig 

 5 (6) beslut om förhandsbesked 

 53 (68) anmälan enl. Attefall. 
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Tillsyn enligt plan- och bygglagen har bedrivits i 

30 (50) ärenden fördelade på: 

15 (20) ärenden gällande olovligt byggande och  

10 (11) ärenden gällande ovårdade  

             tomter/privatisering av allmän platsmark.  

5 (19)   övriga 

 

Under 2016 har följande detaljplaner antagits: 

 Skönabäck  1:424 

 Tallen 1 

 Indien 1 

 Istaby 9:2 

 Ärlan 1 

 Sölvesborg 3:27 och del av Sbg 3:1 

 

8 (9) planbesked har behandlats under 2016.  

 

Avdelningen har ansvarat för att sammankalla och 

leda arbetsgrupper för planberedning bland 

tjänstemän (planberedningsgruppen) och politiker 

(politiska beredningsgruppen för översiktliga 

planfrågor).  

Avdelningen har även utfört omfattande rådgivning 

gällande planläggning, byggande och 

fastighetsbildning samt samordnat och besvarat ett 

stort antal remisser och skrivelser.  

 

Antalet planer som är aktiva uppgår till ca 30 

stycken. Stadsarkitektavdelningen har under 2016 

gått igenom samtliga planärendens status.  

 

Under 2016 har del av tjänst som planeringsarkitekt 

avsatts för uppdraget att justera och aktualisera 

kommunens översiktsplan, som antogs under hösten 

2016. 

 

Under 2016 har en ny planeringsarkitekt anställts. 

Vidare har en halvtidstjänst som assistent 

omvandlats till en heltidstjänst som nämnds- 

sekreterare/administratör. 

 

Ekonomi 

Avdelningen redovisar ett överskott på 190 tkr för 

budgetåret 2016.  

 

Framtida utveckling 

Den ökning med 1,5 tjänster som gjorts under 2016 

gör på sikt att stadsarkitektavdelningen kan komma 

ifatt den eftersläpning som varit i planarbetet, samt 

möta det ökande antalet rådgivningar. 

 

Tillgängliga personalresurser för arbete med 

detaljplaner och bygglov påverkar i hög grad 

kommunens möjligheter att tillgodose efterfrågan 

på ytor för nya bostäder och verksamheter. 

 

 

 

 

 

FASTIGHETSAVDELNING 

Verksamhetsbeskrivning inkl kultur- och 

värdegrundsarbete 

Fastighetsavdelningen förvaltar kommunens 

offentliga fastigheter och anläggningar. I 

förvaltningen ingår administration, vaktmästeri, 

reparationer, drift och underhåll samt ny-, om- och 

tillbyggnader. 

 

Ett gemensamt kultur- och värdegrundsarbete har 

bedrivits tillsammans med förvaltningen. Dessutom 

har fastighetsavdelningen haft egen utbildning för 

vaktmästarpersonal. 

 

Miljörelaterade beslut och åtgärder 

En tjänst som energirådgivare delas mellan 

Sölvesborg och Karlskrona kommun. På sikt är 

ambitionen att med hjälp av energirådgivaren få än 

bättre kontroll över kommunens fastigheters 

energianvändning. 

 

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 

Verksamhet 

Under 2016 har bl a följande investeringar 

genomförts eller påbörjats: 

- Renovering av Tingshuset 

- Byte av konstgräs på Svarta led 

- Lagt konstgräs på Möllebacksskolans grusplan  

- Förlängt badbrygga i Sandvik 

- Kompletterat utemiljön vid Bossabo förskola 

- Byggt om och till Högtofta skola 

- Etablerat paviljonger vid Kanehall och Bossabo 

 

Ekonomi 

Fastighetsavdelningens bokslut redovisar ett 

överskott på 1 926 tkr, fördelade enligt nedan: 

 Vaktmästeri +4 tkr.  

 Administration +89 tkr.  

 Kapitalkostnader -46 tkr. 

 Drift +736 tkr. 

 Uppvärmning +639 tkr. 

 Löpande underhåll +641 tkr.  

 Periodiskt underhåll -60 tkr.  

 Reparatörer -43 tkr. 

 Lokalvård +2 tkr. 

 Externhyror kostnad +3 tkr. 

 Internhyror kostnad -195 tkr.  

 Externhyra intäkter +156 tkr. 

 

Följande investeringsprojekt har 

fastighetsavdelningen avslutat under 2016: 

Proj nr  Projekt 

33132   Tingshuset yttertak, +15 tkr. 

33135   Tingshuset brandskydd, -48 tkr.              

33410   Byte av konstgräs Svarta Led, 0 tkr. 

33419   Näridrottsplats Falkvik, +186 tkr. 

33453   Brygga Sandvikens badplats, +86 tkr . 

34058   Etablering paviljong Bossabo, +11 tkr. 
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34427   Skolidrottsplats Hällevik ,+28 tkr. 

34463   Skolidrottsplats Möllebacken, 0 tkr. 

39232   Trädgårdstraktor Hjortakroksskolan, +6 tkr. 

39239   Gräsklippare Svarta Led, 0 tkr 

39251    Festivalområde Norje 2016, +3 tkr 

39252    Festivalområde Norje plantering, -10 tkr 

 

Följande investeringsprojekt pågår och är inte 

avslutade, resterande medel förs över till budget 

2017: 

33139   Tingshuset Tingssalen, 499 tkr. 

33413   Tillgänglighetsanpassning toalett Svarta   

             Led, 100 tkr. 

33414   Toalett Skateboardpark, 300 tkr. 

34046   Utemiljö Bossabo, 84 tkr. 

34048   Om/tillbyggnad Högtofta, 250 tkr. 

34052   Etablering paviljong Kanehall, 40 tkr. 

34410   Ombyggnad personaldelar Mjällby skola,  

             220 tkr. 

34418   Om/tillbyggnad Falkviksgården, 3 621 tkr. 

34425   Ombygg rektorsrum Möllebacken, 200 tkr. 

34454   Tillgänglighetsanpassning  

             Hjortakroksskolan, 173 tkr. 

34455   Värmepump Havelidens skola, 1 176 tkr. 

39233    Fysisk miljö Stadshuset, 600 tkr. 

39241   Ombyggnad kontor Stadshuset, 773 tkr. 

39246   Ventilation fritids Norje, 500 tkr. 

39247    Projektorer Stadshuset, 200 tkr. 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Personalredovisning 

Antalet anställda uppgår vid årets slut till 20,5.  

Sjukfrånvaron var 2,6 % för avdelningen, samma 

nivå som 2015. 

 

Framtida utveckling 

Anslagna medel till periodiskt underhållet har under 

flera år legat under vad som erfordras enligt 

underhållsplan.  

 

Handläggandet av den allt mer krävande 

bostadsanpassningen har flyttats över från 

stadsarkitektavdelningen till fastighetsavdelningen. 

Det finns inga budgetmedel för denna verksamhet 

på fastighetsavdelningen. 

 

ENERGIRÅDGIVNING 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2106 

haft en projektanställning för energirådgivning. 

Tjänsten delades mellan Sölvesborgs, Bromölla och 

Karlskrona kommun. Energirådgivaren slutade sin 

tjänst i och med pensionering i dec 2106. 

Samarbetet med Karlskrona fortsätter med en 

gemensam energirådgivare som är stationerad i 

Karlskrona. 

 

Verksamheten består av energirådgivning till 

allmänhet och företag.  

Energirådgivningen lämnar ett överskott på 77 tkr. 

 

 

Ekonomi tkr Bokslut 

2015 

Bokslut  

2016 

Budget-avvikelse 

Verksamheten intäkter +113 307 +112 061 +6 170 

Verksamheten kostnader -163 145 -160 576 -3 602 

- varav personalkostnader -25 539 -23 684 +583 

Verksamhetens nettokostnader -49  808 -48 480 +2 603 

Budgetram -50 732 -51 083  

Driftbudgetavvikelser +925 + 2 603  

Nettoinvesteringar -41 572 -23 878  

    

Personalbild    

Antal inrättade tjänster 46,0  46,0  

Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 3,0 % 3,3 %  

Dag 1-14 1,8 % 2,0 %  

Dag 15-90 0,4 % 1,0 %  

Dag 91- 1,8 % 0,4 %  

    

Antal anställda personer     

Tillsvidareanställda* 43 pers 45 pers  

Visstidsanställda** 1 pers  0 pers  

Övriga anställda*** 4,0 årsarb 4,0 årsarb  

    

Medelsysselsättningsgrad    

Kvinnor 100,0% 100,0%  

Män 99,3% 99,2%  

    
*   Mätpunkt 1 november    ** Mätpunkt 1 november, avser vikariat och allmän visstidsanställning   *** Antal arbetade 

timmar under året /årsarbetstid. Avser timanställda, PAN-anställda, säsongsanställda samt bidragsanställningar 
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Byggnadsnämnden 
 
Ordförande: Hillevi Colliander (s)  

V. ordförande: Jan-Åke Persson (s), Ebbe Södergren (m)/Lennart Nilsson (m) 

Stadsarkitektavdelningens ledning: Maria Houmann 

 

 

 

 

 

Driftkostnader, netto (tkr)    

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget-

avvikelse 

    

Nämndgemensamt -587 -574 -49 

Nämndens nettoram -587  -574 -49 

    
 

 

 

 

 ● Uppfyllda mål 

 ● Delvis uppfyllda mål 

 ● Ej uppfyllda mål 
    

  

Inriktningsmål 
Om 3-4 år har 

vi… 

  

Nämndsmål 

 

Kommentarer 

L
IV

S
M

IL
JÖ

 

…unika miljöer 

som tas tillvara 

och  

Utvecklas 

● Bebyggelsens 

kulturhistoriska värden 

skall, i minst en av 

kommunens 

värdekärnor (k-områden 

enligt översiktsplanen), 

senast år 2012 vara 

identifierade och ha ett 

långsiktigt hållbart 

skydd. 

 

För att värna det värdefulla byggnadsbeståndet 

i kommunen arbetar stadsarkitektavdelningen 

och byggnadsnämnden allt mer intensivt med 

varsamhetsfrågorna vid prövningar beträffande 

om- och tillbyggnader i våra bevarandevärda 

områden.  

 

…ekologisk 

hållbar 

samhällsplanering 

● 
 

 

 

Vid ianspråktagande av 

mark för exploatering i 

områden med höga 

naturvärden1  skall en 

för arten eller naturtypen 

negativ åtgärd  

Ingen av de detaljplaner som godkänts eller 

antagits av BN under år 2016 har berört ny 

ianspråktagen mark med höga naturvärden 

enligt definitionen. 

 

 

                                                 
1 Med höga naturvärden avses ytor som ingår i kommunens grönstrukturplan (värdekärnor och stråk), naturvårdsplan för Blekinge 

eller ytor som omfattas av områdesskydd i form av, naturreservat, naturvårdsavtal, biotopskydd, fågel- och sälskydd, nyckelbiotoper, 

natura 2000, riksintressen för naturvården. 
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● 

 

kompenseras med en 

eller flera åtgärder2 som 

påverkar samma art eller 

naturtyp på ett positivt 

sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid exploatering i 

områden med höga 

naturvärden skall den 

ianspråktagna 

kvartersmarken med 

höga naturvärden 

kompenseras med 

juridiskt skydd (t.ex. 

planbestämmelse allmän 

plats natur) motsvarande 

minst 50% av den 

ianspråktagna ytan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen av de detaljplaner som tagits 

godkännandebeslut eller antagits av BN under 

år 2016 har berört ny ianspråktagen mark med 

höga naturvärden enligt definitionen 

 
 

…attraktivt 

boende för olika 

behov 

● 
 

 
● 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlagd yta (hektar) där 

planen uppdaterats skall 

öka. 

 

 

I nya detaljplaner, i 

kommunens fem 

prioriterade tätorter, 

skall andelen 

kvartersmark bostäder 

med kortare avstånd än 

300 meter till 

närströvområde samt 

mindre än 100 meter till 

naturytor för lek vara 

minst 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga detaljplaner som godkänts av BN 

under år 2016 uppfyller kriterierna. Med 

naturytor för lek avses även en gräsyta i 

detaljplan reglerad som Allmän plats Natur 

och som är tillgänglig för fri lek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Exempel på åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden: 

 En del av planområdet utformas som en ängsyta, lund, eller våtmark. 

 Bon för igelkottar, insekter/bin eller död ved tillskapas inom planområdet. 

 Det finns mat för fåglar, fjärilar etc inom planområdet året runt. 

 Inom planområdet planteras bärande träd eller buskar såsom lind, skogslönn, rönn och ek, hägg, buddleja och syren. 

 Holkar för fåglar, fladdermöss tillskapas inom planområdet. 

 Regnvatten från hus och hårdgjorda ytor inom planområdet samlas upp i fördröjningsmagasin. 

 Inom planområdet tillskapas möjlighet till odling av grönsaker, frukt och bär. 

 Byggherren samarbetar med ekologisk expertis 

 Tak inom fastigheten är gröna, dvs. klädda med växtlighet, t.ex. moss-sedum-vegetation. 
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● 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

I nya detaljplaner, inom 

5 km från stationsläget i 

Sölvesborg 

(cykelavstånd), skall 

planbestämmelserna 

medge byggnation av 

andra typer av bostäder 

än villor på minst 10% 

av den, för bostäder, 

planlagda 

kvartersmarken. Syftet är 

att motverka alltför stor 

utglesning av staden. 

 
 

 
A

R
B

E
T

E
 O

C
H
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Ä

R
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G
S
L
IV

 …aktiva nätverk 

med starkt 

engagemang 

 

● 
 

Ledande tjänstemän 

skall delta i nätverk 

utanför den kommunala 

organisationen. 

Tjänstemän deltar i nätverk KFSK samt de av 

Länsstyrelsen initierade träffarna.  

…behovsinriktad 

kompetensförsörjn

ing 
 

● 
 

 Tjänstemän deltar kontinuerligt i KFSK och 

SKLs utbildningar.  

…ett positivt 

företagsklimat 

samt markreserver 

för etablering 
 

● 
 

Samarbete med 

näringslivskontoret. 

Arbete pågår för framtagande av ny detaljplan 

för Nogersunds verksamhetsområde. 

Företagens bygglovsansökningar behandlas 

skyndsamt. 

…en utvecklad 

besöksnäring 
 

  Förslag: Hänsynstagande vid plan- 

arbete 

IN
F
R

A
S
T

R
U

K
T

U
R

 O
C

H
 

K
O

M
M

U
N
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A

T
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N
E
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…god 

tillgänglighet 
● Antalet meter gång- och 

cykelvägar skall öka. 

 

 

…förbättrad lokal- 

och regionaltrafik 
 

● Andelen planlagd yta för 

bostäder i nya 

detaljplaner med kortare 

avstånd mellan 

kvartersmark bostad och 

kollektivtrafikens noder, 

t.ex. hållplatslägen, i 

kommunens fem 

prioriterade tätorter än 

400 meter skall vara 

minst 50 %. 
 

. 
 

…en modern 

digital utbyggnad 
 

● 
  

S
E
R

V
IC

E
 O

C
H

 

V
Ä

R
D

S

K
A

P
 

…en effektiv 

verksamhet med 

nöjda medborgare 

och medarbetare 

 

●  Statistik svår att bryta ner till nämndnivå. 
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…respektfullt 

bemötande 
 

● 
Betyget för ”bemötande 

och tillgänglighet” när 

medborgarna bedömer 

kommunens 

verksamheter ska senast 

2014 vara minst 3,9 

(3,73 år 2008)  
 

Statistik svår att bryta ner till nämndnivå. 

…utvecklat e-

tjänsterna och e-

administrationen 
 

● 
Minst en ny intelligent 

e-tjänst som 

effektiviserar för 

kommunen och 

invånarna införs årligen 
 

Kommunen har under 2016 gått över till 

netpublicater. 

 

 

 

 

Verksamhetsbeskrivning inkl kultur- och 

värdegrundsarbete 

Verksamhet 

Byggnadsnämndens uppdrag är enligt plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900) att ansvara för 

kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet 

och att ha närmaste inseendet över 

byggnadsverksamheten i kommunen. Fr.o.m. 1 

januari 2005 är byggnadsnämnden även 

trafiknämnd. 

 

Från och med år 2011 är det Räddningstjänsten i 

Västra Blekinge som fullgör kommunens uppgifter 

enligt lagen (2010:1011) och förordningen 

(2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. 

 

Nämnden ansvarar också för uppgifter enligt annan 

lagstiftning, som ska fullgöras av den kommunala 

nämnden inom plan- och byggväsendet; bl.a. 

tillstånd enligt lagen om brandfarlig vara. 

 

Stadsarkitektavdelningen är byggnadsnämndens 

verkställande förvaltning för fysisk planering, 

bygglovshantering, tillsyn och kontroll m.m.. 

 

Se även verksamhetsbeskrivningen för 

stadsarkitektavdelningen. 

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 

Ekonomi 

För år 2016 redovisar byggnadsnämnden ett 

underskott på 49 tkr. 

Budgetavvikelsen beror på kostnader för kopiering. 

Kostnader som vi inte råder över.  

 

Nyckeltal, verksamhetsmått 

Siffror inom parentes avser motsvarande 

förhållanden år 2015. Byggnadsnämnden har under 

år 2016 haft 10 sammanträden och presidiet har haft 

20 sammanträden. 

 

Byggnadsnämnden har under året behandlat 962 

(1091) ärenden varav 

 

 19 (32) beslut i planärenden  

 24 (32) bygglovbeslut i nämnden 

 197 (205) bygglovsbeslut på delegation 

 325 (354) startbesked  

 5 (6) beslut om förhandsbesked 

 98 (89) beslut om trafikärenden och 

parkeringstillstånd 

 20 (30) övriga beslut t ex förelägganden  

               m m. 

 

Under året har nämnden även behandlat ärenden, 

vad gäller, slutbesked, godkännande av 

kontrollansvarige, yttranden, anmälningsärenden 

och andra skrivelser. 

 
 

Framtida utveckling 

 

Byggnadsnämnden fortsätter arbetet med att 

förbättra service och kundfokus. I kommunens 

servicemätning gentemot företag ökar NKI vad 

gäller bygglovshantering med 22 enheter. Vilket är 

den största ökningen jämfört med tidigare resultat 

inom de fyra myndighetsområden som undersöktes.  
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Se vidare i Insikt 2015- en servicemätning av 

kommunens myndighetsutövande gentemot företag.  

 

Byggnadsnämnden arbetar 2017 med en förbättring 

vad gäller tydligare uppföljning vad gäller kvalitet, 

tid och kostnader inom planarbetet. 

Byggnadsnämnden har beslutat om riktlinjer och 

tagit fram en kravspecifikation för 

detaljplanearbetet som riktar sig till sökanden för 

att underlätta handläggningen av ärenden.  

 

För ytterligare information om byggnadsnämndens 

verksamhet se verksamhetsbeskrivning för 

stadsarkitektavdelningen. m 

 

 
 



Årsredovisning 2016 

 

- 62 - 

Fritids och kulturnämnden 
 
Under Fritids och kulturnämnden ingår förutom fritid och kultur även bibliotek och 

musikskola. 

 
Ordförande: Mats Svensson (s) 

V. ordförande: Johanna Beijer (s) och Nina Sturesson (m) 

Förvaltningsledning: Ulf Bjälkenborn 

 

 

 

Driftkostnader, netto (tkr)    

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget-

avvikelse 

    

Fritid/turism -18 523 -17 459 -27 

Kultur -13 349 -13 677 +30 

Föreningsbidrag -4 105  -4 020 +10 

Nämndgemensamt -2 346 -2 409 -9 

Nämndens  nettoram -38 322 -37 565 +4 

    

 

 

 

 

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS MÅL 2016 ● Uppfyllda mål 

 ● Delvis uppfyllda mål 

 ● Ej uppfyllda mål 
    

  

Inriktningsmål 
Om 3-4 år har vi… 

  

Nämndsmål 

 

Kommentarer 

L
IV

S
M

IL
J

Ö
 

…unika miljöer som 

tas tillvara och 

utvecklas 

 

 

…ekologisk hållbar 

samhällsplanering 

 

 

…attraktivt boende 

för olika behov 

 

 

 

 

 

 

● 
 
 

 

 

 

● 
 

 

 

● 

Fritid och kulturs verksamheter 

ska ligga två (2) 

indexenheter/tal över 

riksgenomsnittet i den s k 

Medborgarundersökningen 

 

 

 

Antalet mötesplatser för våra 

kommuninvånare ska bli fler 

och förnyas. Minst fyra (4) ska 

skapas fram till 2016. 

 

Fritid och kultur ska göra minst 

tre (3) insatser årligen för att 

främja en utveckling av 

entreprenörskap kopplat till 

kulturarvet i kommunen. 

 

I den senaste medborgarundersöknigen, våren 2015, 

fick Idrott/motion ett betygsindex på 60, jämfört med 

riket(motsvarande stora kommuner) som också hade 

60. Kultur fick 62 jämfört med riket 62, dvs samma 

som rikssnittet. 

 

 

 

Under de senaste åren har bla följande ”mötesplatser” 

tillkommit, Näridrottsplats Falkvik, Skofabriken,  

Skejtan och Näridrottsplats Hjortakroken.  

 

 

Kulturkalaset, Julmarknaden och Medeltida marknad 

(under Killebom) är exempel som gynnar  

entreprenörskap kopplat till vårt kulturarv. 
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…aktiva nätverk med 

starkt engagemang 

 

 

…behovsinriktad 

kompetensförsörjning 

 

 

…ett positivt 

företagsklimat samt 

markreserver för 

etablering 

 

 

…en utvecklad 

turismnäring 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
 

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R
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C
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O
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 …god tillgänglighet 

 

 

…förbättrad lokal- 

och regionaltrafik 

 

 

…en modern digital 

utbyggnad 

 

    

S
E

R
V
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E

 O
C

H
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S
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…en effektiv 

verksamhet med 

nöjda medborgare 

och medarbetare 

 

 

…respektfullt 

bemötande 

 

 

…utvecklat e-

tjänsterna och e-

administrationen 

 

 

● 

 

 

 

 

 

● 

 

 

 

● 

 

 

 

● 

 

 

 

● 

 

Tre(3) nya arbetsmetoder ska 

utvecklas för att bättre kunna 

bemöta kommuninvånarnas och 

föreningars önskemål och 

behov inom fritids och 

kulturområdet. 

 

 

Samtliga föreningar ska ges 

möjlighet att utveckla kunskap 

i etik och värdskap vid minst 

ett (1) tillfälle per år fram till 

2016. 

 

Antalet interaktiva tjänster på 

fritid/kulturs/biblioteket/musiks

kolans hemsida ska öka med en 

(1) tjänst per år fram till 2016. 

 

 

Nyttjandegraden i alla lokaler 

ska öka med 10 % fram till 

2014 med utgångspunkt från 

statistiken i FRI med basår 

2010. 

 

Elever till musikskolan ska år 

2016 ha en maximal väntetid 

om ett (1) läsår innan man 

erbjuds plats i någon 

verksamhet. 

Webbokning, dvs att kunna boka idrottslokaler 

hemifrån är ett nytt sätt att möta föreningars och 

privatpersoners önskemål inom vårt område. 

 

 

 

 

 

Alla Idrottsföreningar erbjuds värdegrundsutbildning 

via SISU idrottsutbildarna. 

 

 

 

 

Webb-bidrag har införts 2015/16 och nu kan de flesta 

föreningsbidrag sökas via webben. 

 

  

 

 

Nyttjandet av våra idrottslokaler har mellan åren 2011-

2014 ökat med drygt 11 %. 

  

 

 
 

Musikskolan har 38 ungdomar som inte har kunnat 

erbjudas någon plats. Ingen av dem har stått i kön 

längre än 1 år. Jämför målet till vänster. 
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FRITID/TURISM 

Verksamhetsbeskrivning 

Under rubriken FRITID ingår verksamheter som 

av tradition inryms under området kommunal 

fritidsverksamhet. I första hand idrotts och 

friluftsanläggningar, men även verksamheter såsom 

simskola och fritidsgårdar.  

Följande ingår : 

Simskolan bedrivs vid Hälleviksbadet för ca 200 

barn under tre veckor direkt efter skolavslutningen i 

juni månad. 

Samlingslokal består av Sternska Villan. I denna 

lokal finns Sölvesborgs PRO och Bosniska 

föreningen Liljan inhyrda.  

Idrottsplatser, som ägs av Sölvesborgs kommun är 

Strandvallen, Svarta Led och Ringaslätt. Skötseln  

av dessa sker i föreningsregi av Mjällby AIF, 

Sölvesborgs GoIF och FK Sölvesborg United. 

Vidare finns två (2) näridrottsplatser, vid 

Falkviksgården och Hjortakroksskolan samt Skejtan 

budgeterade i denna verksamhet. 

Ishall,  är i kommunal drift, öppet från slutet av 

augusti till ca mitten av mars varje år. 

Idrottshallar/salar, här ingår följande hallar/salar 

Sölvesborg-, Mjällby-, Falkviksgården-, 

Hjortakroken och Furulundskolans idrottshallar. 

Hörvik-, Norje-, Hällevik- och Möllebackskolans 

idrottssalar. 

Hälleviksbadet, badet sköts i samarbete mellan 

kommunen och en privat förhyrare. Förhyraren 

sköter bl a entré, städning av anläggningen, 

badvärdssysslor osv. Nytt avtal ska tecknas inför 

2017. 

Friluftsanläggningar/badplatser, kommunen 

svarar för skötseln av följande badplatser. 

Tredenborg, Sandviken, V Torsö,  Hällevik, Hörvik 

och Norje havsbad. 

Motionsspåret vid Svarta Led, vandringsleder och 

sportfisket vid Grundsjön ingår också i denna 

verksamhet. När det gäller Sandvikens och Hörviks 

badplatser, så finns ett visst föreningsengagemang. 

I Sandviken svarar Sandvikens Östra 

stugägareförening för utläggning av badbryggan 

och i Hörvik svarar hembygdsföreningen för den 

dagliga tillsynen av badplatsen inklusive 

toalettbyggnaden. 

Det finns även sk hundbadplatser vid Tredenborgs 

badplats och i Hällevik (söder om Strandvallen). 

Småbåtshamnar, Hälleviks hamn ägs av 

Sölvesborgs kommun, men i enlighet med ett 

särskilt skötselavtal svarar Hälleviks hamnförening 

för driften av hamnen. Vidare finns avtal med 

Sölveborgsvikens Båtklubb avseende 

småbåtshamnen vid innerhamnen i Sölvesborg. 

Fritidsgårdsverksamhet. Här ingår 

fritidsgårdsverksamhet vid Mjällby skola (Fritan), 

Havsgården i Norje och Skofabriken i Sölvesborg. 

Verksamheten drivs i enlighet med upprättade avtal  

 

 

med Ysane-Norje  Hembygdsförening i Norje och 

BUN avseende Mjällby skola och Skofabriken i 

Sölvesborg. 

Campingplats. Kommunen äger Tredenborgs 

Campingplats, den är dock uthyrd till en privat 

förhyrare. Avtalet gäller till och med 2019. 

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 

Idrottsplatser. Inför 2017 har nya skötselavtal 

tecknats med Sölvesborgs GoIF, Mjällby AIF och 

Sölvesborgs United avseende skötseln av Svarta 

Led, Strandvallen och Ringaslätt. Avtalen är 

treåriga och varar således till och med 2019. Under 

2016 har en ny konstgräsmatta lagts på 

konstgräsplanen vid Svarta Led. En reinvestering 

på 2.0 mkr. 

Hälleviksbadet. Hälleviksbadet AB var förhyrare 

av badanläggningen (restaurangen) även under 

2016, för tredje året i rad. Kommunen bestämde sig 

under hösten 2016 att fortsätta hyra ut badet till 

Hälleviksbadet AB. Med anledning av detta ska ett 

nytt hyresavtal tecknas inför säsongen 2017 med 

bolaget. Ett avtal som förhoppningsvis ger en bättre 

kontinuitet avseende verksamheten vid badet. 

Badplatser/friluftsanläggningar. Kommunens 

arbete med att hålla hög standard vid badplatserna 

har fortsatt även under 2016. Genom att fylla på 

sand vid de badplatser som har utsatts för 

stranderosion under vintern, har stränderna kunnat 

återskapas. Sommaren 2016 var en i stort sett en bra 

badplatssommar. Tyvärr fick Hälleviks badplats ett 

”dåligt” betyg av Hav och Vattenmyndigheten, pga 

av dåliga badvattenprover tidigare år. Dock var 

proven bra under 2016, vilket förhoppningsvis 

innebär att betyget blir bättre inför 2017.  

Nya avtal tecknades i slutet av 2016 avseende 

skötsel av Hörviks badplats med Hörvik-Krokås 

Hembygdsförening och med Hanö Hamn o Byalag 

avseende skötsel av vandringslederna på Hanö. 

Skåneleden, Sölvesborg är med på den sk 

Skåneleden (vandringsleder). Vi har en etapp i vår 

kommun som utgör start/mål för den första etappen, 

kust till kust. Under 2016 skyltades leden om, vilket 

innebar bl a att nya skyltar sattes upp vid vår 

startplats = Sölvesborgs Järnvägsstation. 

Barnfestival, Festivalkommunen Sölvesborg fick 

en ny festival under 2016. En entusiastisk 

arbetsgrupp, lyckades med minimal budget skapa 

en festival för alla skolbarn i kommunen (åk 1- åk 

6), under två dagar i maj månad. Festivalen 

besöktes av flera tusen barn som fick pröva olika 

föreningsaktiviteter, allt från skapande verksamhet 

till idrottsaktiviteter. Ca 30 föreningar och 

organisationer ställde upp ideellt och lät barnen 

”prova på”. Förhoppningsvis kan festivalen 

genomföras även under 2017 om ekonomin tillåter. 
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Sommarlovspengar, inför 2016 beslutade 

regeringen om att inför ett nytt bidrag till 

kommunerna i form av ”sommarlovspengar”. Ett 

bidrag som går ut på att kommunerna ska skapa 

sommarlovsaktiviteter för barn i åldern 6-15 år. I 

Sölvesborg anordnade därför våra fritidsgårdar(med 

Skofabriken som utgångspunkt) ambulerande 

fritidsverksamhet på ett flertal platser i kommunen. 

Ett mycket uppskattat inslag i sommarlovet för 

många barn. Verksamheten kommer åter 2017. 

 

Område Fritid uppvisar ett minus om 35 tkr.  

 

Framtida utveckling 

Mötesplatser har blivit ett ledord för fritid och 

kultur. Att skapa och förnya mötesplatser ingår som 

ett mål för fritids och kulturnämnden och 

genomsyrar i mångt och mycket arbetet inom 

nämnden. Mötesplatser som kan förena människor, 

gamla såväl som unga. De senaste åren har bl a 

Skofabriken och Skejtan tillkommit som är bra 

exempel på just mötesplatser. Näridrottsplatser är 

också exempel på detta. I framtiden kommer även 

vår natur och vårt friluftsliv att bli än mer viktigt 

som ett komplement till befintliga anläggningar. 

Utemiljön finns redan och ökad fysisk aktivitet 

utomhus ligger i tiden. Platser för 

spontanverksamhet kommer också att vara viktiga. 

Därför är det viktigt att behålla vissa gräsytor, 

skapa utegym, motionsspår/leder/stigar osv. 

Ett annat område som är viktigt är våra 

anläggningar, idrottsplatser, ishall, idrottshallar osv.  

Här kan vi specifikt peka på Svarta Leds 

idrottsområde, där en plan ska tas fram för 

områdets framtida utveckling, ett arbete som 

började under hösten 2016. 

Vidare ska en sk friluftslivplan utformas för 

Sölvesborgs kommun framgent, friluftslivet är 

viktigt som vi tidigare nämnt. 

 

 

TURISM 

Verksamhetsbeskrivning inkl kultur- och 

värdegrundsarbetet 

Under rubriken Turism ingår den ”turistiska” 

marknadsföringen av Sölvesborgs Kommun. Dock 

ej turistbyrån i medborgarkontoret som budgeteras 

på annan plats i den kommunala budgeten. Det som 

ingår är den strategiska planeringen och 

genomförandet av turisminriktad marknadsföring 

av Sölvesborgs Kommun (Visit Sölvesborg).  

Vidare ingår det regionala samarbetet med Visit 

Blekinge AB och Region Blekinge.  Kommunen 

samarbetar också med Bromölla, Kristianstad och 

några andra kommuner västerut. 

Konkreta exempel på marknadsföring är 

framtagning av broschyrmaterial, skyltar, kartor, 

annonser, tv-reklam, mässdeltagande, arrangemang 

och olika projekt (Sydostleden och Visit Blekinge 

AB). Vidare genomförs ett antal träffar med 

turistaktörer i kommunen under året. 

Det politiska ansvaret för turistfrågor överfördes 

från kommunstyrelsen till fritids och 

kulturnämnden inför 2015. På tjänstemannanivå 

sorterar turistfrågorna under turistchefen och 

turismsamordnaren.  

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 

Sölvesborgs Kommuns besöksnäring bygger 

mycket på våra festivaler. Sweden Rock festival,  

Killebomfestivalen och Hälleviks Trad Jazz festival 

är samtliga etablerade festivaler. Festivaler som 

genererar många besökare, som övernattar i vår 

kommun och spenderar pengar som kommer vår 

näring till del. Sölvesborg är också en campingplats 

kommun, vi har ca 30 % av alla campingnätter i 

Blekinge. En tredje faktor är alla våra fritidshus, ca 

3.000 st ,som också är viktiga för vår näring/handel.  

Idrottsevenemang, cuper för pojkar o flickor lockar 

också många besökare till vår kommun. Vilket även 

det medför intäkter till boende, restauranger och 

affärer. 

Under rubriken Fritid har vi tidigare nämnt vårt 

friluftsliv, som en viktig faktor för trivsel i vår 

kommun. Detta är också en ingrediens för våra 

besökare, upplevelser i vår natur, skog och hav är 

inslag som berikar och ger oss fler besökare. 

Under 2016 invigdes den sk Sydostleden, en 

nationell/internationell cykelled mellan Växjö och 

Simrishamn, ca 27 mil lång. Sveriges andra (2) 

cykelled med nationell status. Leden går rakt 

igenom vår kommun, vi har även 

”halvvägspunkten” i vår kommun, i höjd med 

Sweden Rock området i Norje. Där har vi nu satt 

upp en ”halfwayskylt”, som avtäcktes i samband 

med invigningen av leden i juni 2016.  

Leden går som sagt rakt igenom vår kommun, över 

Sölvesborgsbron och genom centrum. Vid vår 

knutpunkt, järnvägsstationen, har vi därför satt upp 

egna skyltar som anger Sydostleden. Bra om man 

kommer med tåg och cykel med sig. 

Järnvägsstationen är också utgångspunkt för både 

Sydostleden, Skåneleden, Banvallsleden och 

Listerleden. 

I övrigt handlar vårt turistiska arbete mycket om 

utvecklingen av Visit Blekinge AB som bildades 

under 2014 . Vår gemensamma boknings och 

informationsplattform för besöksnäringen i 

Blekinge.  Där både näringen och det offentliga 

Blekinge ingår och ska samarbeta intensivt 

framgent. Ett nytt avtal tecknades under 2016 

mellan Visit Blekinge och kommunerna i Blekinge, 

som innebär ett fortsatt stöd till Visit Blekinge i 

ytterligare 4 år. till. För Sölvesborgs del motsvarar 

det 180 tkr per år i kostnader. 

På det lokala planet har vi fortsatt att  stötta och 

entusiasmera våra aktörer, genom att arrangera   

träffar och mötas. 
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Verksamhet Turism uppvisar ett plus på 8 tkr. 

 

Sammantaget visar Område Fritid/Turism ett 

minus om 27 tkr.. 

 

Framtida utveckling 

När det gäller framtiden så har vår kommun, som vi 

tidigare år framhållit, en mycket hög 

utvecklingspotential. Vi har en välskött och 

upplevelsefylld kommun att visa upp för våra 

besökare. Vårt geografiska läge är också utmärkt, 

närheten till kontinenten (Öresundsbron) och 

Danmark osv. Det gäller att fortsätta på den 

inslagna vägen, dvs att  marknadsföra Blekinge på 

ett kraftfullt sätt via Visit Blekinge AB. Just Visit 

Blekingekonceptet är viktigt, när det gäller att få 

information om Blekinge. Utvecklingen går också i 

högre grad mot att istället för att vara en 

bokningsplattform till att ge information, service 

och inspirera till upplevelser i Blekinge. 

De närmaste åren kommer därför att bli viktiga, hur 

vi kommer att lyckas med att positionera Blekinge 

som ett intressant besöksmål. Ledordet är 

samarbete, både i Blekinge såväl som i vår egen 

kommun.   

 

 

KULTUR  

Verksamhetsbeskrivning 

Inom område KULTUR, finns följande  

verksamheter, allmän kulturverksamhet, 

kulturlokaler, Bibliotek/lärcentrum och Musikskola. 

 

Den allmänna kulturverksamheten omfattar barn- 

ungdom- och vuxenkultur samt traditionella 

arrangemang såsom valborgs- och 

nationaldagsfirande, Killebomfestivalen och 

Julmarknaden i Slottslängorna. Genom ekonomiskt 

bidrag i form av programöverenskommelser och 

projektbidrag, samt genom praktisk handledning, 

stödjer kultur- och biblioteksavdelningen 

kulturprojekt och kulturföreningar under hela året. 

 

I Kulturlokaler ingår fastighetskostnader för 

Sölvesborgs Museum, Konsthallen, Slottslängorna, 

Tingshuset och Fiskemuseet i Hällevik. 

Verksamheten i konsthallen och i fiskemuseet 

genomförs av Sölvesborgs Konstförening 

respektive Hembygdsföreningen Facklan. 

Samlingarna i Sölvesborgs Museum ägs och sköts 

av Sölvesborgs Fornminnesförening. I Allmän 

kulturverksamhet ingår också det årliga 

kulturpriset, underhåll av offentlig konst samt 

personal för öppethållande på museum och 

konsthall under vissa perioder av året.  

 

Verksamheten ska också projektleda inköp av konst 

för 1%-regeln. 

 

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 

Från och med 2016 ger kulturavdelningen ut ett nytt 

programblad för kulturen, vilket ökar allmänhetens 

tillgång till kultur och ger ett välbehövligt 

marknadsföringsstöd åt kulturföreningarna. Genom 

programbladen har över 165 kulturarrangemang 

under 2016 marknadsförts! Kulturavdelningen har 

lämnat bidrag till ett antal större aktiviteter såsom 

Sölvesborgs Trädgårdsdag, Opera på Hanö, 

Hälleviks Tradjazzfestival och 

sommarteaterföreställningen 

”Klåfingerkommissarien” i Sölvesborgs 

teaterförenings regi.  

Kulturföreningarna inbjuds också att samverka med 

Kultur- och biblioteksavdelningen i den regionala 

berättarfestivalen Berättarkraft, samt i Kulturkalaset 

under novemberlovsveckan. Inom dessa projekt 

producerades ytterligare 70 kulturprogram som 

gavs särskild marknadsföring utöver 

arrangemangen i vårt programblad. Under 2016 har 

också ett nytt samarbete med kommunens 

kulturföreningar inletts för att erbjuda barnkultur i 

hela kommunen. Detta ska mynna ut i en ny 

barnkulturserie på lördagar (ersätter den tidigare 

SISSE-serien).  

 

Nationaldag och Valborgsfirande genomförs 

numera alltid i samverkan med föreningar som 

Körsällskapet, Lions och Musikkåren. Kommunens 

medborgarskapsceremonier ingår i 

nationaldagsfirandet varvid nya svenskar hälsas 

välkomna med ”diplom” och gemensam fika på 

Stortorget. Under två försommarveckor arrangerade 

kulturavdelningen ett nytt kulturläger med riktad 

marknadsföring till barn med särskilda behov. 

Programmet förlades till Sölvesborgs museum och 

fick sin finansiering via statliga sommarlovspengar. 

 

Sommarens Killebom gav ytterligare publika 

aktiviteter för allmänheten; Konst-på-bron, 

medeltida marknad med tornerspel, 

artistuppträdanden med Eva Eastwood, Simon Zion 

och Little Jinder för att nämna några. 

Polismyndighetens höjda krav om egenfinansierad 

bevakning, en ökad kostnad för renhållning 

tillsammans med lägre intäkter än förväntat, gav ett 

underskott i Killebom-budgeten som påverkade 

resultatet för kulturverksamheterna negativt.  

 

Under 2016 kompletterades utställningen i Listers 

Härads tingshus med en modell av Michael Delden 

och en utställning om Carl Hörvik. Tingshuset har 

fått nya utrymningsvägar, handikapptoalett och 

nylagt tak. Den sista etappen i det stora 

restaureringsprojektet har påbörjats och 

slutbesiktning är satt till mars 2017. Julmarknaden i 

Slottslängorna genomfördes med gott resultat. 
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Publiken räknades till ca 5000 personer och över 60 

utställare fanns med. 

 

Kommunens konstarkiv är flyttat från stadshuset 

och till biblioteksbyggnaden och en omfattande 

inventering av konsten är genomförd och 

dokumenterad. Ett skissavtal för en konstnärlig 

utsmyckning på Högtofta skola skrevs. Konstverket 

köps in under 2017. 

 

Årets kulturpris tilldelades Karin Maltestam, 

ordförande i Sölvesborgs konstförening och i 

Svensk Polska föreningen i Blekinge. 

 

Verksamhet allmän kultur, kulturlokaler och 

konstnärlig utsmyckning uppvisar ett plusresultat 

om 12 tkr. 

 

Framtida utveckling  

Kultur- och biblioteksavdelningen bidrar med 

många starka arrangemang som ger styrka åt 

Sölvesborg som turist- och sommarort. 

Arrangemangen bildar också lokala mötesplatser 

under hela året och betyder mycket för livskvalité 

och social sammanhållning bland 

kommuninvånarna. Fortsatt stöd genom 

programöverenskommelser och projektbidrag, 

marknadsföringshjälp och rådgivning, är därför 

viktigt. Men i en tid där vi blir allt mer digitala ser 

vi ändå ett nytt och växande behov av fysiska 

mötesplatser där människor kan mötas för att ta del 

av kultur och dela upplevelserna av kultur. Idag 

saknar vi en naturlig samlingspunkt där kultur kan 

skapas och upplevas i en kreativ och spännande 

miljö. En utveckling av biblioteksbyggnaden skulle 

möjliggöra detta, samtidigt som ett sådant 

kulturcentrum bidrog till att hålla stadskärnan 

levande. 

 

Behovet av att arbeta aktivt för en ökad inkludering 

i kulturlivet kommer att öka framöver. Genom 

samverkan med Skofabriken och annan 

fritidsverksamhet finns flera möjligheter till 

utveckling för ungas delaktighet i kulturlivet. 

Genom samverkan med studieförbund vill vi bredda 

utbudet för att nå nya svenskar. 

 

Viktiga delar av Listers härads tingshus har återfått 

färgsättning efter ursprungsutförande. Det är nu 

dags att lägga fokus på att förmedla husets unika 

kulturhistoriska värden till en större allmänhet, 

särskilt under sommarmånaderna när vi behöver 

besöksmål för turism. Efter en varsam restaurering 

kan vi nu använda oss av tingshuset i en 

platsmarknadsföring av Sölvesborg i nationella 

sammanhang. För att också se till sölvesborgarna 

själva använder huset under hela året, kan det 

användas för borgerliga ceremonier (vigslar, 

namngivningar eller begravningar). Att ta fram en 

verksamhetsplan för huset som tar till vara på 

byggnadsminnets alla potentialer är därför viktigt. 

 

 

BIBLIOTEK/LÄRCENTRUM 

Verksamhetsbeskrivning 

Biblioteksverksamheten regleras av Bibliotekslagen 

2013:801som säger att biblioteken i det allmänna 

biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 

samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt 

främja litteraturens ställning. Kommunen ansvarar 

för folkbiblioteken och varje kommun ska ha ett 

folkbibliotek. Tillgången till media och information 

ska vara gratis. Grupper som enligt lag ska 

prioriteras är barn- och unga, personer med 

funktionshinder samt låntagare med annat 

modersmål än svenska. 

Den huvudsakliga verksamheten bedrivs från 

Sölvesborgs bibliotek som erbjuder service 6 dagar 

i veckan.  

Biblioteksfilialer finns i Mjällby och Hällevik. I 

Norje finns en  sk utlåningsstation. I dessa enheter 

är skolbiblioteken på orten integrerade. Lärcentrum 

Sölvesborg fungerar som ett 

distansutbildningscentrum för olika 

utbildningsnivåer (komvux, folkhögskolor, 

högskolor). Inskrivna studenter har tillgång till 

lärcenter dagligen från kl.07:00 till kl. 23:00. 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering). 

Huvudbibliotekets mediebestånd på öppen hylla, ca 

42 000 exemplar, har under året försetts med RFID-

etiketter för att förenkla för självbetjäning via 

utlåningsautomater. Under 2016 har ny inredning 

av barn- och ungdomsavdelning planerats, liksom 

en förnyelse av informationsdisken. Genomförandet 

är satt till 2017. 

 

Biblioteket har under 2016 gått in i ett regionalt 

samarbete för mobilanpassad bokkatalog så att det 

blir lättare att söka och beställa medier utan att 

komma till biblioteket. Denna släpps under våren 

2017.  

 

Under 2016 prioriterades integrationsarbete för 

nyanlända och mottagande av asylsökande. Med 

hjälp av medel från Region Blekinge gjordes en 

undersökning av hur biblioteket kan möta upp 

asylsökandes behov. Denna rapport resulterade i en 

större ansökan hos Kulturrådet för en utveckling av 

bibliotekets Lärcenter och för att inrätta 

samhällsservice på biblioteket för nyanlända. 

Därutöver har grundläggande biblioteksinformation 

översatts till ytterligare 2 språk och finns nu på 7 

språk: engelska, ryska, farsi, arabiska, somaliska, 

italienska, turkiska. I samarbete med ”Växa 

tillsammans” satte vi igång ”Låna en svensk” via 

biblioteket. 
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Samfinansierat med BUN har bibliotekarierna 

genomfört totalt 134 bokprat under 2016 på 

skolorna i Sölvesborg. En ny fördelningsplan av 

bokpraten har gjorts så att nu alla barn i kommunen 

får samma tillgång till bokprat, läslust och böcker. 

Andra utåtriktade verksamheter som genomförts är 

lovaktiviteter, läsprojekt som Kicka-bok, 

studiebesök i biblioteket, biblioteksspanare mm. 

Antalet daisy-lån har legat något högre än 

föregående år, boken-kommer-lån också likvärdig 

nivå. Antalet inskrivna högskolestuderanden på 

Lärcentrum har sjunkit något, men det totala antalet 

inskrivna är likvärdigt med tidigare. 

Studievägledning har erbjudits i egen regi. 

Efterfrågan på litteratur på andra språk och kurser 

än på svenska ökar.  

 

Antal högskoleinskrivna under året: 

2016: 121, totalt inskrivna 184 

 

Antal lån per invånare uppgick till 6.2. 

 

Verksamhet Bibliotek/lärcentrum uppvisar ett 

minus på ca 30 tkr. 

 

Framtida utveckling 

Under 2016 gallrades och chippades beståndet på 

huvudbiblioteket och motsvarande arbete på 

filialerna har påbörjats. Utlåningsstationerna 

kommer i bruk i början av 2017. När medierna på 

filialerna är chippade kan dessa utvecklas mot mer 

öppna bibliotek som kan ge Mjällby och Hällevik 

nya mötesplatser för föreningsliv. Till detta behövs 

investeringar göras. 

 

Nästa steg i riktningen mot att öka bibliotekets 

attraktivitet för kommuninvånarna är att se över hur 

fler publika arrangemang kan rymmas i 

bibliotekshallen utan att ”konkurrera ut” biblioteket 

som allmänhetens lugna läs- och fortbildningsmiljö.  

Biblioteket byggdes 1983 för den verksamhet man 

då såg behov av och efterfrågade. 2001 tillkom 

Lärcenter. En utredning bör göras kring hur 

biblioteksbyggnaden nu kan utvecklas för bli 

centrum för kultur som svarar upp mot nuvarande 

och kommande behov och förväntningar hos 

allmänheten och kulturföreningar (se under 

framtida utveckling Kultur). 

 

 
MUSIKSKOLAN 

Verksamhetsbeskrivning 

Musikskolans verksamhet består av att erbjuda 

elever från årskurs 3 och uppåt möjlighet till 

instrumental- och sångundervisning 1ggr/vecka och 

utöver det så erbjuds eleven att vara med i någon 

utav musikskolans olika ensembler/orkestrar och 

körer.  

Eleverna ska ges möjlighet att skapa och uppleva 

musik, öka barnens uttrycksförmåga samt kunna 

fungera i en grupp. Musikskolans uppgift är också 

att ge eleverna sådana kunskaper att de kan 

medverka i ortens musikliv, samt i förekommande 

fall ge en förberedande yrkesutbildning (utökad 

kurs). 

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 

Under budgetår 2016 har musikskolan erbjudit 

intresserade elever från årskurs 3 till och med 

gymnasieskolan möjlighet att lära sig sjunga och 

spela olika instrument samt att delta i någon utav 

musikskolans ensembler, kör och orkestrar. 

Musikskolan har haft ca 330 elever inskrivna på de 

olika kurserna. Under 2016 har vi fortsatt vårt 

projekt ”Mera blås” där vi åker runt till skolorna 

och där vi 3 ggr besöker en åk 2 klass och visar och 

spelar blåsinstrument tillsammans med eleverna. 

Därefter besöker vi nästa skola. Efter perioden 

erbjuds eleverna att fortsätta spela.     

Vi har drivit projektet ”Få Hjortakroken i gung” 

tillsammans med Hjortakroksskolan vidare där vi 

sjunger och spelar tillsammans med eleverna i 

årskurs 3-5. Instrumenten vi använder är gitarr, 

ukulele, elbas, och djembetrummor.  

 

 

Musikskolan har haft ett fortsatt samarbetet med 

kulturförskolan i Tingshuset som 3 ggr/vecka 

kommer upp och sjunger och spelar. Vi har fortsatt 

med fiolspel för de elever från kulturförskolan som 

p.g.a. ålder förflyttats till annan verksamhet.   

Musikskolans elever och ensembler har som vanligt 

varit engagerade i många olika sammanhang. 

Musikskolan var med och firade staden Wolgasts 

vänortsbesök i Sölvesborg. Musikskolan deltog på 

kommunens Barnfestival i Hällevik. Vi gjorde 

tillsammans med Bokelund och Möllebacken en 

Rockkonsert i Järnvägsparken på onsdagen i 

Swedenrock festivalen. Där spelade och sjöng vi 

bl.a. för nyanlända rockare när de kom med tåg 

eller buss. Vi har under året även gjort 

kammarkonsert, musikcaféer, spelat på skofabriken 

med våra elever, gjort lunchkonsert-vecka, 

invigningar och varit med på olika ideella 

organisationers arrangemang, Vi har firat 

Musikskolans dag, varit med på skolornas olika 

avslutningar och som vanligt stått för 

underhållningen i samband med utsparken på 

Furulund. Vi var med på Julmarknaden i 

Slottslängorna. Musikskolans lärare spelade som 

vanligt under fredagskvällen och musikskolan hade 

ansvaret för musiken under lördagen från scenen. 

Det bjöds på musik av yngre körer till våra äldsta 

ensembler/orkestrar. Vi provade också för första 

gången att under 2 kvällar vara på 3 olika platser, 

Ritz, Flora Persson och Schack Matt och spela och 

sjunga julmusik. Det fungerade jättebra och var ett 

uppskattat inslag.  
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När det gäller kön till musikskolan så är det i 

dagsläget 38st sökande ungdomar som inte har 

kunnat erbjudas plats. 

 

Framtida utveckling 

Musikskolan kommer att arbeta vidare med vår 

målsättning att våra elever skall tycka det är roligt, 

intressant, stimulerande och givande att vara med i 

vår verksamhet och även att försöka nå ut till nya 

elevgrupper. Vi kommer också att fortsätta med 

våra projekt ”Mera Blås” och ”Få Hjortakroken  i 

gung”. Under våren 2017 kommer vi att göra en 

liten musikal ”Låtbåten” och troligtvis en turné till 

Bornholm.  

 

 Det ekonomiska utfallet för musikskolan blev + 

74 tkr vilket beror på lägre lönekostnader än 

budgeterat.  

 

 

FÖRENINGSBIDRAG  

Verksamhetsbeskrivning 

Under rubriken FÖRENINGSBIDRAG ingår 

följande bidragsformer , lokalbidrag till ungdoms-, 

handikapp-, kultur-, och övriga föreningar/ 

organisationer.  Programöverenskommelser och 

verksamhetsbidrag till kultur- och 

handikappföreningar. Projektbidrag till 

kulturföreningar. Vidare ingår aktivitetsbidrag för 

ungdomsföreningar, lönebidrag och bidrag till 

nämndens förfogande. 

Spontan i Sölvesborg, ett bidrag som ger barn och 

ungdomar möjlighet att medverka i 

spontanaktiviteter i organiserad form utan någon 

kostnad. 

Hösten 2016 har det även utgått ett tillfälligt 

integrationsbidrag som alla föreningar haft 

möjlighet att söka.  

Slutligen kan bidrag utgå till studieförbunden i 

form av grund och volymbidrag. 

Ett särskilt bidrag utgår också till SISU, ”idrottens 

studieförbund”. 

 

Framtida utveckling och kommentarer till 

budgeten 

De kommunala bidragen är viktiga för våra ideella 

föreningar. I en allt tuffare ekonomisk tillvaro är 

det viktigt att kommunen stödjer föreningslivet. 

Lokalbidraget till föreningar som äger egna eller 

hyr lokaler är oerhört viktigt. För att kompensera 

för höjda hyresavgifter så kommer lokalbidraget att 

höjas 2017.  

Ett annat bidrag som är viktigt för våra 

ungdomsföreningar är det sk. aktivitetsstödet. Ett 

bidrag som utgår till själva barn- och ungdoms- 

verksamheten, ju mer verksamhet desto mer bidrag. 

Så även aktivitetsstödet kommer att höjas 2017 

samt korrigeras i reglementet för att anpassas till 

det statliga. Även aktiviteter riktade till personer 

med en funktionsvariation får en höjning till 16 kr 

per deltagare och inte något krav på antal. 

Hösten 2016 infördes ett integrationsbidrag för 

föreningar att söka, samma summa är avsatt för 

föreningar att söka våren 2017.  

Spontan i Sölvesborg är ett bidrag som infördes 

2016 men som inte fallit så väl ut så inför 2017 vill 

vi slå ett ytterligare slag för detta samt diskutera 

utvecklingen av just detta bidrag. Detta bidrag är 

också kopplat till en handlingsplan i det 

Ungdomspolitiska handlingsprogrammet. 

Under 2015 införde vi möjlighet för föreningar att 

söka bidrag via webben, vilket många föreningar 

använde sig av. Under 2017 ska vi utveckla detta 

ytterligare och vara föreningar behjälpliga med att 

använda sig av detta system. 

 

2017 kommer vi att fortsätta utveckla och anpassa 

bidrag samt normer för dessa, för att följa trender 

och anpassa oss till omvärldens förutsättningar. 

 

Det ekonomiska utfallet för bidrag till 

föreningar och studieförbund blev plus +10 tkr.   

 

Statistik 

Redovisning av utbetalt lokalbidrag under 2016, 

d.v.s. föreningar som äger eller hyr lokal eller 

anläggning 

 

Ungdomsföreningar: 27 föreningar 

Totalt:  1 428 339  kr  

Handikappföreningar: 2 föreningar  

Totalt:  32 218 kr  

Pensionärsföreningar: 5 föreningar 

Totalt:  75 620 kr 

Kulturföreningar: 11 föreningar  

Totalt:  289 085 kr  

Övriga föreningar: 17 föreningar 

Totalt:  137 141  kr  

 

Redovisning av utbetalt administrationsbidrag 

under 2016 

 

Handikappföreningar  

5 föreningar  totalt: 23 228 kr  

Pensionärsföreningar   

5 föreningar   totalt: 25 000kr 

 

Redovisning av utbetalt lokalt aktivitetsstöd under 

2016 (avser ht 2015 och vt 2016) 

 

Ungdomsföreningar 34 föreningar 

Totalt:  570 750 kr  

   

Redovisning av utbetalt bidrag till studieförbund 

under 2016 

9 studieförbund  totalt: 400 000 kr

  

SISU enligt avtal  80 000 kr 
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Redovisning av utbetalt bidrag till 

kulturföreningar under 2016 

 

Programöverenskommelser            381 000 kr  

Projektbidrag                                    52 750 kr 

 

 

NÄMNDSGEMENSAMT 

Verksamhetsbeskrivning 

Under rubriken NÄMNDSGEMENSAMT ingår 

fritids och kulturnämnden och dess kansli, dvs 

fritids- och turismkontoret . 

Verksamhet, Fritids och kulturnämnden, avser 

kostnader för ledamöterna i nämnden och dess 

administration. Nämnden har ca 7-8 möten och dess 

presidium ca 15 möten årligen. Vidare genomförs 

ytterligare träffar med föreningar, organisationer 

och andra ( t e x kulturarbetare)  under året. 

Kontoret hade under 2015,  3.0 tjänster. Fritids- och 

turistchef, föreningssamordnare och en 

turismsamordnare/sekreterare.  

Fritids och kulturnämnden har att fullgöra de 

åtaganden som regleras i av kommunfullmäktige 

antaget reglemente. Nämnden består av nio 

ledamöter och nio ersättare. Ordföranden och två 

vice ordförande utgör nämndens presidium.   

Kontorets arbetsuppgifter är att med hänsyn till 

utvecklingen inom fritids och kultursektorn på ett 

rationellt sätt fullgöra fritids och kulturnämndens 

förvaltnings och verkställighetsuppgifter. Allt enligt 

reglemente och tilldelade medel via 

kommunfullmäktige. 

 

Under året har 7 möten i fritids och kulturnämnden 

genomförts. Vidare har nämndens presidium haft ca 

15 möten samt ett antal föreningsträffar.  

 

Kontoret har genomgått kommunens utbildning i 

kultur och värdegrundsarbete. 

 

Kontoret har också utifrån det Ungdomspolitiska 

handlingsprogrammet gjort följande insatser som  

är kopplade till specifika handlingsplaner utifrån 

våra områden: 

1. Verkat i nätverk som rör det 

drogförebyggande arbetet i Sölvesborg 

kommunen. 

2. Stimulerat till ökad fysik aktivitet, genom 

ett nytt bidrag – Spontan i Sölvesborg samt  

3. i samverkan med insatser tillsammans med 

Blekinge Idrottsförbund. 

4. Skaffat oss kunskap inom könsnormer på 

vissa verksamheter, så som fritidsgårdarna 

genom hbtq-certifiering. 

5. Haft direktdemokrati med ungdomar i 

anläggningsfrågor, så som Parkourpark, 

equalpark och Svarta led. 

6. Via vår samarbetspart SISU 

Idrottsutbildare haft dialog med ungdomar 

om föreningsutveckling så som Unga 

ledare. 

 

Det ekonomiska utfallet för Nämndgemensamt  

blev + 9 tkr. 

 

Framtida utveckling 

Nämndens ansvarsområden, fritid, kultur (inkl 

biblioteks- och musikskoleverksamhet)  

är viktiga områden för våra kommuninvånare. 

Verksamheter som kan kopplas till 

människors livskvalité. Goda uppväxtvillkor för 

barn och ungdom hör också till meningsfull 

fritidsverksamhet. Därför kommer kommunens 

insatser inom dessa områden även framgent att vara 

viktiga. Detta för att Sölvesborgs kommun 

ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. 

Några andra verksamhetsområden för nämndens 

fortsatta arbete är,  mötesplatser för alla åldrar, 

friluftsliv, ungdomsfrågor, föreningsbidragen, 

driften och tillgängligheten till våra fritids- och 

kulturanläggningar,  kulturlivet i Sölvesborg samt 

bibliotekets och musikskolans fortsatta utveckling. 

 

Besöksnäringen är givetvis också viktig för 

Sölvesborgs utveckling. Idag generar våra 

besökare, genom att bo, äta o göra saker i vår 

kommun ca 330 mkr/år.   
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Fritid o kulturnämnden 
 

 

 

 

Ekonomi tkr Bokslut 

2015 

Bokslut  

2016 

Budget-avvikelse 

Verksamheten intäkter 4 219 4 273 +241 

Verksamheten kostnader -42 541 -41 838 -236 

- varav personalkostnader -11 139 -11 639 -58 

Verksamhetens nettokostnader -38 322 -37 565 +4 

Budgetram -40 203 -37 569  

Driftbudgetavvikelser +1 881 +4  

Nettoinvesteringar -140 -408  

    

Personalbild    

Antal inrättade tjänster 19,7 19,7  

Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 3,3 % 1,5 %  

Dag 1-14 1,2 % 1,1 %  

Dag 15-90 1,6 % 0,4 %  

Dag 91- 0,5 % 0,0 %  

    

Antal anställda personer    

Tillsvidareanställda* 22 pers 23 pers  

Visstidsanställda** 1 pers 0 pers  

Övriga anställda*** 2,6 årsarb 1,4 årsarb  

    

Medelsysselsättningsgrad    

Kvinnor 76,3% 82,2%  

Män 100,0% 93,0%  

    

 
*   Mätpunkt 1 november 

** Mätpunkt 1 november, avser vikariat och allmän visstidsanställning 

*** Antal arbetade timmar under året /årsarbetstid. Avser timanställda, PAN-anställda, säsongsanställda samt 

bidragsanställningar 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 
Under barn- och utbildningsnämnden ingår barnomsorg, grundskola, 

särskola, individ och familjeomsorgsverksamhet samt 

integrationsmottagning 

 
Ordförande: Markus Alexandersson (s) 

V. ordförande Kith Mårtensson (m) och Marcus Ekdal (v) 

Förvaltningsledning: Martin Eksath 

 

 

 

Driftkostnader, netto (tkr)    

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget-

avvikelse 

    

Barnomsorg -101 284 -104 362 +1 653 

Grundskola exkl. Tillbaka till skolan -162 059 -165 394 -599 

Särskola -13 816 -12 316 +1 835 

Individ o Familjeomsorgen -60 449 -66 556 -11 077 

Nämndsgemensamma vht -16 253 -17 132 +782 

Nämndens nettoram -353 861 -365 760 -7 406 

Tillbaka till skolan-projekt* 

Nämndens nettoram, totalt 
 

-1 571 

-355 432 

-841 

-366 601 

-841 

-8 247 

* Ska regleras mot social investeringsfond 
 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL 2016 ● Uppfyllda mål

     ● Delvis uppfyllda mål 

  ● Ej uppfyllda mål

  
  

Inriktningsmål 
Om 3-4 år har vi… 

  

Nämndsmål 
(beslutade 2012-10-24, BUN § 

100) 

 

Kommentarer 

L
IV

S
M

IL
J

Ö
 

…unika miljöer som 

tas tillvara och 

utvecklas 

 

 

…ekologisk hållbar 

samhällsplanering 

 

 

…attraktivt boende 

för olika behov 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alla skall ha en bostad, ingen 

skall vara hemlös. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har uppfyllts vad gället delmålet ”ingen skall vara 

hemlös” (via tillfälliga boendelösningar på t ex 

vandrarhem). Däremot har ej alla en egen 

stadigvarande bostad, även om sådana lösningar 

prövats under 2015. 
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A
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…aktiva nätverk med 

starkt engagemang 

 

…behovsinriktad 

kompetensförsörjning 

 

…ett positivt 

företagsklimat samt 

markreserver för 

etablering 

 

…en utvecklad 

turismnäring 

 

 Finns inga nämndsmål tagna 

under ”arbete och näringsliv 

 
IN

F
R

A
S

T
R

U
K

T
U

R
 O

C
H

 

K
O

M
M

U
N

IK
A

T
IO

N
E

R
 …god tillgänglighet 

 

 

…förbättrad lokal- 

och regionaltrafik 

 

 

…en modern digital 

utbyggnad 

 

 Finns inga nämndsmål tagna 

under ”infrastruktur och 

kommunikationer” 

 

S
E

R
V

IC
E

 O
C

H
C

E
 O

C
H

 V
Ä

R
D

S
K

A
P

 

 

…en effektiv 

verksamhet med 

nöjda medborgare 

och medarbetare 

 

 

…respektfullt 

bemötande 

 

 

…utvecklat e-

tjänsterna och e-

administrationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  

 

 

 

●  

 

 

 

● 

 
 

 

 

 

 

● 
 

 

 

 

● 

 

 

 

 

Andelen behöriga till 

gymnasieskolans program bör 

vara 100 % bland de elever 

som lämnar årskurs 9 

respektive år 

 

De genomsnittliga 

meritvärdena för elever som 

slutar åk 9 bör ligga på eller 

över rikssnittet 

 

 

Andelen elever som når minst 

godkändnivån (betyg E) i de 

nationella proven i årskurs 3, 6 

och 9 skall öka 

 

 

 

 

 

Barn och elevers upplevda 

trivsel och trygghet i den 

sociala situationen i förskolan 

eller skolan bör vara bibehållet 

hög 

 

Elevernas och föräldrarnas 

upplevelse av att lärarna har 

hög förväntaringar på eleverna 

bör öka 

 

 

 

 

Av de elever som slutade grundskolan i juni 2016 var 

83 % behöriga till gymnasiet, vilket var en minskning 

från 89 % bland de som slutade 2015. 

 

 

 

Meritvärdet i Sölvesborg 2016 var i genomsnitt 215,9 

poäng (2015: 208,2  poäng; 2014: 207 poäng) jämfört 

med rikets snitt som var 218,8. Vi nådde inte upp till 

rikssnittet 2016 men är närmare än 2015. 

 

 

I ämnet Svenska är andelen elever som nådde minst 

godkändnivån i årskurs 6 under 2016 marginellt lägre 

jämfört med 2015. I övriga två provämnen minskade 

andelen elever som nådde minst godkändnivån 2016 

jämfört med resultaten 2015. 

I åk. 9 går resultaten i matematik och engelska upp 

medan provresultaten i svenska ligger på samma nivå 

som 2015.  

 

Enligt SKL:s årliga elevenkät fortsätter eleverna i 

kommunen 2016 att uppleva en hög grad av trygghet 

och trivsel i skolan. 

 

 

 

Enligt SKL:s årliga elevenkät fortsätter en hög andel 

av eleverna i kommunen 2016 att uppleva lärarna har 

höga förväntningar på att eleverna skall lyckas i 

skolarbetet. Andelen har sjunkit något för åk 8 men 

ökat för åk 5. 
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● 

 

 

 

 

● 

 

Personalens omdöme om sin 

psykosociala arbetsmiljö, mätt 

via arbetsmiljöenkäten, bör 

förbättras över tiden 

 

 

 

Medborgarnas sammanfattade 

omdöme om verksamheterna 

förskola och grundskola bör 

öka i den årliga 

Medborgaundersökningen 

Mellan 2012, 2014 och 2016 ökade det genomsnittliga 

betyget i den psykosociala arbetsmiljöundersökningen 

för Barn- och utbildningsförvaltningens medarbetare 

från 3,76 (2012) till 3,94 (2014) till 3,95 (2016).  

Betyget sätts utifrån en femgradig betygsskala). 

 

 

Ingen ny Medborgarundersökning har genomförts efter 

2015. 2015 års Medborgarundersökning visar på 

mycket goda betyg från kommunmedborgarna vad 

gäller såväl grundskolan (värde 62) som förskolan 

(värde 69). Den senare har högst betyg av alla ”mjuka” 

verksamheter i kommunen (skola, äldreomsorg, stöd 

till utsatta etc). Inräknat angiven felmarginal i 

undersökningen bör målet anses som delvis uppfyllt   

 

BARNOMSORG 

 

Verksamhetsbeskrivning  

Barnomsorgen består av pedagogisk omsorg, 

förskola, fritidshem samt stödåtgärder för barn 

inom förskolan. Verksamhetens mål anges, utöver 

Skollag och övriga nationella styrdokument, i ett 

lokalt måldokument för förskola och skola (se 

beskrivning av målområden under ”grundskola”) 

 

Verksamheten bedrivs i cirka 40 förskole-

avdelningar, drygt 20 fritidshemsavdelningar samt 

11 familjedaghem och inkluderar även barn- och 

skolbarnomsorg på obekväm arbetstid. 

Utöver den kommunala barnomsorgen finns fyra 

personalkooperativ. 

 

Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg 

Förskoleverksamheten bedrivs i förskola, ”Nattis” 

(omsorg på kvällar, nätter och helger) samt i 

pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem). Alla 

barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller 

studerar ska beredas plats inom 4 månader. 

Kommunen erbjuder även en avgiftsfri Allmän 

förskola 15 timmar i veckan (525 timmar/år) för 

alla barn från och med höstterminen det år barnet 

fyller tre år.  

 

Förskolan är det första steget i det svenska 

utbildningssystemet och styrs av Läroplan för 

förskolan, Lpfö98/10. Verksamheten ska lägga 

grunden för det livslånga lärandet och ska vara 

trygg, rolig och lärorik. Förskolans pedagogiska 

uppdrag tydliggörs bland annat genom ett 

målmedvetet arbete för barns språkutveckling. 

Utöver den kommunala barnomsorgen finns fyra 

förskoleavdelningar i form av personalkooperativ.  

 

Pedagogisk omsorg erbjuds som ett alternativ till 

förskola. Värdegrunden i förskolans läroplan gäller 

för pedagogisk omsorg och förskolans läroplan ska 

vara vägledande för verksamheten. 

 

 

 

Fritidshemsverksamhet 

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för 

elever från 6 års ålder till och med vårterminen de 

år då de fyller 13 år. Verksamheten styrs av och ska 

tillämpa Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) samt 

Allmänna råd för fritidshem. 

Fritidshemmen är lokal- och verksamhetsmässigt 

integrerade med grundskolan, och ska ha en miljö 

och ett innehåll som är anpassat efter elevens ålder 

och mognad. Uppgiften är att komplettera 

utbildningen i skolan och erbjuda eleverna en 

meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans med 

skolan ska fritidshemmet bidra till elevernas 

allsidiga utveckling och lärande.  

 

Kultur och värdegrundsarbetet 

Se under rubriken Grundskola   

 

Ungdomspolitiskt program 

Se under rubriken Grundskola 

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 

Verksamhet 

Antal inskrivna barn i barnomsorgen under året 

beräknas genom ett medeltal av de barn som var 

inskrivna vid två brytdatum, 15 mars respektive 15 

oktober. Under 2016 har följande tal uppmätts: 
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Tabell 1. Antal inskrivna barn 2016 

Verksamhet 
15  

mar 

15 

okt 

Total:  

Antal 

inskrivna 

barn 2016 

 

Förskola 699 680 689  

Förskola inkl. Nattis 705 685 695,5  

Enskilda förskolor 91 83 87  

Familjedaghem 58 51 55  

Fritidshem 633 676 655  

Tabell 1: Tabellen visar på antalet inskrivna barn i olika 
verksamheter inom barnomsorgen genom ett medel av två 

brytdatum. Ytterligare 4,5 barn finns på ”Fritidshem Nattis” 

samt 6,5 barn på Skogslyckans (enskild regi) fritidshem. 

 

Det är ett utvecklingsområde att lyfta fram 

relevanta och kvalitativa nyckeltal och 

verksamhetsmått för barnomsorgen på 

förvaltningsnivå. Detta behöver göras under 2017, 

för att vi ska kunna garantera en god kvalitet och 

också följa upp densamma. 

 

Ekonomi 

Avvikelsen mellan budget och utfall inom 

barnomsorg är +1 653 tkr, varav: 

Öppen förskola        -25 tkr  

Pedagogisk omsorg       -31 tkr 

Förskola  +1 231 tkr 

Fristående förskola/fritids    +127 tkr 

Särskilt stöd barnomsorg     -223 tkr 

Fritidshem     +573 tkr 

 

Det relativt stora överskott i kronor räknat (ca.1,2 

% av budget) som förskolan står för beror på tre 

delar. 

1. 2016 är andra året som Sölvesborgs 

kommun genomför en avgiftskontroll för 

barnomsorgen. Kontrollen avsåg 

inkomståret 2014 och gav en nettointäkt 

motsvarande ca 460 tkr. 

2. Barnomsorgsavgifterna gav ett överskott 

om ca 530 tkr, Förskola ca 170 tkr 

respektive fritidshem 360 tkr. 

3. Vi har haft ett större inflöde av barn som 

är folkbokförda i annan kommun än 

beräknat, vilket ger ett netto på 

interkommunala intäkter motsvarande 

ca.500tkr 

 

Investeringarna uppgick till 456 tkr mot budgeterat  

686 tkr 

 34011 Inventarier Norje förskola 46 tkr. 

Projektet föreslås avslutas 

 34050 Inventarier Bossabo paviljong 119 tkr. 

Projektet föreslås avslutas.  

 34051 Inventarier Kanehall paviljong 120 tkr. 

Avdelning startar i februari. Beställningar har 

gjorts i december/januari. Projektet föreslås 

föras över till 2017.  

 34057 Inventarier Ny förskola Högtofta 400 

tkr. Förbrukat 287 tkr. Återstående medel 113 

tkr     

Projektet föreslås föras över till 2017 

 

Framtida utveckling 

Förskola och pedagogisk omsorg 

Förskolans reviderade läroplan ställer förskolan 

inför nya och spännande utmaningar. Samtidigt 

behöver vi se över möjligheterna till rekrytering och 

kompetensförsörjning. Flera åtgärder pågår och 

andra behöver vidareutvecklas;  

 

 Utbyggnad av förskolan 

Detta är en av nämnden största utmaningar. En 

ojämn efterfrågan på förskoleplatser över året och 

inom kommunen är en utmaning samtidigt som 

efterfrågan på förskoleplatser ökar på grund av 

befolkningsökning och en ökad efterfrågan. En ny 

paviljong på Kanehall öppnar i januari 2017 

tillsammans med en tillfällig avdelning på 

Skönabäck i Nogersund. Ytterligare en paviljong 

kommer iordningställas i anslutning till den andra 

paviljongen vid Kanehall. Till hösten 2017 kommer 

det behövas ytterligare en avdelning i Mjällby, 

vilket tillfälligt kan lösas med en paviljong i 

anslutning till förskolan Midhall. Under 2017 

kommer projekteringen av en ny förskola på 6-9 

avdelningar i staden att påbörjas. Markgatans 

förskola behöver renoveras och moderniseras. 

Ledningsstrukturen behöver ses över, då några 

förskolechefer fått alltför stort ansvarsområde i 

relation till de förutsättningar som ges. Likaså 

gäller för förvaltningens ledningsstruktur, där 

förskola och skola blivit ett mycket stort område för 

en verksamhetschef att hantera. 

 

 Utvecklingspedagoger 

Två förskollärare (att jämställa med skolans 

förstelärare) leder en grupp med utvecklings-

pedagoger, med representanter från alla 

kommunens förskolor. Målet med arbetet är att 

skapa en likvärdig förskola i Sölvesborgs kommun 

och en röd tråd i utbildningen. För närvarande 

arbetar gruppen med utemiljön.  

 

 Sydsvenskt nätverk för kompetensutveckling 

Sölvesborgs kommun ingår i ett nätverk i södra 

Sverige som arbetar med att utveckla förskolan. 

Nätverket riktar sig mot såväl chefers- som 

förskollärares kompetensutveckling. Gruppen har 

skrivit en artikel kring ”beprövad erfarenhet” 

baserad på framgångsfaktorer i inskolningar. Nästa 

steg är att gå vidare med utvecklingssamtal och 

svåra samtal. Tillförseln av kompetens är god, 

utmaningen framöver är att sprida kompetensen i 

hela organisationen (även förskoleklass och skola) 

och därigenom få en röd tråd. 
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 Kompetensförsörjning och rekrytering 

Andelen förskollärare behöver vara hög för att 

säkerställa det pedagogiska uppdraget. Samtidigt är 

förskollärare ett så kallat bristyrke. Möjligheter till 

validering av barnskötare behöver ses över 

samtidigt som Sölvesborgs kommun behöver utöka 

sin attraktionskraft som arbetsgivare. Detta kan ske 

genom en kombination av nätverksbyggande, 

kontakter med högskola, kommunikation samt att 

bygga stimulerande och innovativa miljöer.  

 

  Pedagogisk omsorg 

En ringa verksamhet genom svårigheten att 

rekrytera dagbarnvårdare i kombination med 

införandet av Skollagens krav på att inte erbjuda 

pedagogisk omsorg som alternativ för den som 

önskar förskoleplats, gör verksamheten sårbar ur ett 

ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. 

 

Fritidshem 

Situationen för fritidshemmen påminner om den för 

förskolan, med några skillnader och tillägg; 

 

 Kompetensförsörjning och rekrytering 

Andelen fritidspedagoger med examen är mycket 

låg, vilket kräver en rejäl satsning (se förskolan) 

 

 Kvalitén i fritidshemmen 

Kvalitén i fritidshemmen (i form av innehåll, 

processer, struktur och resultat) handlar om att i än 

högre grad kunna bidra till att stimulera barnens 

utveckling och lärande. En hög kvalitet i 

fritidshemmens verksamhet torde även gynna 

elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. 

Kvalitetshöjande arbete har påbörjats, men det är 

viktigt att hålla i för att flytta fram de pedagogiska 

ambitionerna för fritidshemmet.  

 

 Tillgång på lokaler för fritidshem 

På samma sätt som för förskolan förväntas 

efterfrågan på fritidshemsplatser öka till följd av en 

växande befolkning. Med en nödvändig satsning på 

en ökad kvalitet lär andelen av de äldre eleverna i 

åk 4-6, som väljer att stanna kvar på fritidshemmet 

öka. Detta ställer krav på en ökad tillgång av 

lokaler som lämpar sig för en diverserad 

verksamhet. 

 

 

GRUNDSKOLA 

 

Verksamhetsbeskrivning  

Verksamheten består av förskoleklass, grundskola, 

elevhälsa och särskilda stödåtgärder, Naturskola, 

modersmålsundervisning, mottagande för 

nyanlända genom Start Sölvesborg samt 

förberedelseklass.  

 

Verksamheten bedrivs i nio kommunala 

grundskolor med totalt cirka 1 840 elever,  

 

Verksamhetens mål anges bland annat i Skollag och 

läroplaner. Utöver detta har nämnden beslutat om 

ett lokalt måldokument för förskola och skola. 

Dokumentets löper under innevarande 

mandatperiod och har för avsikt att kortfattat 

beskriva hur utbildningen i Sölvesborg ska se ut 

och vilka krav vi ställer på oss själva som 

skolhuvudman. 7 målområden områden och 6 

fokusområden har valts ut för att tydliggöra barn- 

och utbildningsnämndens ambitioner i dessa frågor; 

 

 

 

Kultur och värdegrundsarbetet 

Utgångspunkten för det värdegrundsarbete som 

bedrivs i Sölvesborgs kommun, finns beskrivet i en 

särskilt framtagen folder för värdegrundsarbetet. I 

denna lyfts särskilt fram vikten av att skapa värde 

för andra.  

  

”Vårt uppdrag i Sölvesborg är att alla möten ska 

speglas av värme där alla är inkluderade med 

respekt och lika värde. Ett förhållningssätt där 

allas lika värde står i centrum.” 

 

Utgångspunkter utöver detta är de lagar och 

styrdokument som våra olika verksamheter har att 

förhålla sig till, som för BUNs del exempelvis 

Skollag och Socialtjänstlag. 

 

Under 2016 har värdegrundsarbetet drivits av 

cheferna på respektive enhet. Processledningen för 

det centrala värdegrundsarbete har träffat samtliga 

chefer på chefsdagar, för att betona vikten av att det 

är chefen som ska driva och ansvara för 

värdegrundsarbetet. Inom värdegrundsarbetet för 

förskola, grundskola och grundsärskola har arbetet 

fortsatt utgått från följande fokusområden;  

 

 Bemötande  

 Höga positiva förväntningar  

 Noll tolerans mot kränkande behandling.  

Målområden: 

• Utbildningens mål 

• Samverkan 

• Ledarskap 

• Det systematiska kvalitetsarbetet 

• Attraktiv arbetsplats – bra pedagoger ger bra 

utbildning 

• En tillgänglig utbildning 

• Organisation och ekonomi 

 

Fokusområden 

• Kunskapskraven i skolan 

• Trivsel 

• Höga och positiva förväntningar  

• Kreativitet 

• Språket 

• Medborgarnas bedömning av utbildningen   
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Metoden för att utveckla värdegrunden inom Barn- 

och utbildningsnämndens verksamheter har varit att 

lyfta fram enheter som aktivt arbetar utifrån en mer 

värdestyrd organisation. ”Tillsammans-projektet” är 

ett exempel på detta. Under 2016 avslutades ett 

strukturerat tre-årigt arbete som haft sin 

utgångspunkt i en musikal; en berättelse om 

acceptans och förståelse för olikheter. Det löpande 

arbetet med musikalen har tagit sin utgångspunkt i 

allas delaktighet utifrån var individs olika 

förutsättningar. Grundsärskolan har varit 

fundamentet i detta arbete, som efterhand utvecklats 

till att under 2016 inkludera flera olika 

verksamheter.  

Under höstterminen så har en fortsättning av detta 

arbete planerats och processats för att under 2017 

bredda och fördjupa arbetet.  

 

Kompetensutvecklingen har under året fokuserats 

på arbetsmiljöverkets nya föreskrift, AFS 2015:4. 

Syftet med den nya föreskriften är att främja en god 

arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund 

av organisatoriska och sociala förhållanden i 

arbetsmiljön. Ett arbete som vi planerat och 

kommer att utveckla under 2017 på respektive 

enhet. 

 

 

Ungdomspolitiskt styrprogram 

Strategier för utveckling av ungdomsverksamheten 

tar sin utgångspunkt i det ungdomspolitiska 

handlingsprogrammet. Innevarande program gäller 

mellan 2016-2020. Programmet utgår ifrån ett 

övergripande mål att alla ungdomar ska ges de 

bästa förutsättningar för att ha goda levnadsvillkor 

och makt att forma sina liv och inflytande över 

samhällsutvecklingen. Utifrån detta mål är det 

ungdomspolitiska handlingsprogrammet nerbrutet i 

fem fokusområden anpassade utifrån Sölvesborg 

kommun, även dessa följer den svenska ungdoms-

politiken och FN:s barnkonvention. Målen är: 

 

 

Utifrån de olika fokusområdena har det tagits fram 

ett antal handlingsplaner utifrån bland annat; Lupp-

rapport, Open Space seminarier, kommundialog 

samt ungdomars upplevelser av sin aktuella 

situation. Tanken är att dessa handlingsplaner ska 

vara ett levande dokument som kan ligga till grund 

för ungdomars möjlighet att påverka. Programmet 

omfattar alla i åldern 13-25 år som bor eller vistas i 

Sölvesborg kommun. 

 

Gällande uppföljningen av det ungdomspolitiska 

handlingsprogrammet och de delar som berör barn- 

och utbildningsförvaltningen är det svårt att 

beskriva resultat och arbete detta första 

verksamhetsår. Mycket av det som berörs i 

handlingsprogrammet görs dock eller har initierats i 

den dagliga verksamheten.  

Bland annat arbetar skolorna med att utveckla det 

relationella lärandet och utveckla elevinflytande 

som en naturlig del i all undervisning.  

Skola och socialtjänst har definierat ett antal 

utvecklingsområden, för att inte unga ska hamna 

mellan stolarna. Tillsammans arbetar man nu för att 

bygga upp gemensamma kontaktytor för att bättre 

kunna stödja elever och familjer i behov av stöd.  

 

Delaktigheten är stor på våra fritidsgårdar i såväl 

den dagliga verksamheten som vid större 

genomföranden som exempelvis anläggandet av 

Equal park. I detta projekt har det funnits 

referensgrupper hela vägen från projektering till 

färdigställning. I arbetet med Tillbaka till Skolan 

läggs stort fokus på det relationella perspektivet och 

att lyssna på eleverna själva vad de har att säga om 

sin situation. Sölvesborgs Navigatorcentrum har 

utvecklat en god samverkan med IFO:s avdelning 

för försörjningsstöd och med andra myndigheter för 

att hitta den bästa lösningen för var individ. 

 

Ett utvecklingsområde framöver är att skapa 

förutsättningar för en god uppföljning av de olika 

områdena och handlingsplanerna som lyfts fram i 

det ungdomspolitiska handlingsprogrammet. Bland 

annat behövs en tjänsteman med utrymme i sin 

tjänst för att kunna arbeta strategiskt och långsiktigt 

med den drogförebyggande handlingsplanen.  

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 

 

Verksamhet 

Årets utfall för verksamheten grundskola redovisas 

i form av tabeller med nyckeltal och 

verksamhetsmått med efterföljande analys. Det är 

en utmaning framöver att lyfta fram även mått som 

speglar vårt arbete med de övergripande mål som 

nämns i Skollagens kapitel 1 och 2 till exempel hur 

vi lyckas med normkritik, tolerans osv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål:  

”Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, 

makt att forma sina liv och inflytande över 

samhällsutvecklingen” 

 

Fokusområden  

• Utbildning och lärande  

• Arbete och försörjning  

• Hälsa och utsatthet  

• Kultur och fritid  

• Inflytande och representation  
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 Tabell 1. Genomsnittligt meritvärde  

Genomsnitt-

ligt merit- 

värde 

R
ik

et
 

B
le

k
in
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lv
es

b
o

rg
 

B
o

k
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u
n

d
 

M
jä

ll
b

y
 

2007 207,3 197,4 197,3 193,1 205,9 

2008 209,3 203,1 194,9 200,3 188,4 

2009 209,6 198,5 204,1 211,9 194,6 

2010 206,3 199,7 217,4 216,1 219,5 

2011 210,6 200,3 199,8 198,4 201,9 

2012 211,4 200,5 208,7 209,0 208,3 

2013 213,1 203,5 212,1 214,6 207,0 

2014 214,8 207,1 207,0 208,4 204,9 

2015 217,1 208,4 213,1 216,1 211,8 

2016 218,8 209,9 215,9 218,4 208,8 
  Tabell 1: Genomsnittligt meritvärde i slutbetygen jämfört med   

  läns- och riksgenomsnitt under de senaste 10 åren. 

 

Av tabellen ovan framgår att det genomsnittliga 

betygsmeritvärdet ökade för andra året i rad: från 

207,0 (år 214) till 213,1 meritpoäng år 2016. Skalan 

är här mellan 0 poäng (inget betyg i något ämne) till 

320 poäng (elev med betyg A i alla 16 ämnena). 

Fortfarande finns dock en skillnad mellan flickor 

och pojkar på drygt 30 meritpoäng till flickornas 

fördel. 

 

 

Tabell 2. Resultat i nationella prov  

Ämne 
Vårtermin 2015 

(lå 14/15) 

Vårtermin 2016 

 (lå 15/16) 

Åk 6 F P Alla F P Alla 

Sv 97,2 94,3 95,2 100 93,5 93,5 

Ma 92,8 86,7 89,6 84,3 81,0 82,5 

Eng 91,6 93,4 92,5 91,4 89,3 90,2 

       

Åk 9 F P Alla F P Alla 

Sv 98,5 94,9 96,3 100 94,1 96,1 

Ma 80,3 64,9 72 91,9 89,9 90,8 

Eng 95,5 97,4 96,5 98,7 95,7 97,0 

Tabell 3: Resultat i nationella prov våren 2016 (jämfört med 

våren 2015). Andel elever med provbetyg E till A (dvs. godkänt 

och högre), i %. Grönt = förbättring, Rött = försämring 
 

Resultat för årskurs 6 har försämrats markant i 

jämförelse med föregående läsår. Särskilt 

matematiken sticker ut. Resultaten för årskurs 9 

däremot visar på en betydligt högre andel godkända 

elever än året innan. Resultatet från förra året var 

det omvända. År 2015 förbättrades resultaten (jmf 

med 2014) i åk 6 till skillnad mot åk 9 där det 

försämrades i Svenska och Matematik. 

 

 

 

 

 

 

 Tabell 3. Andelen behöriga till gymnasieskolan  

Behöriga till 

nationella 

program 

i procent 

R
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2007 89,1 85,8 85,9 85,5 10,0 8,3 

2008 88,9 87,6 92,4 81,6 9,8 8,3 

2009 88,8 88,9 95,7 80,5 9,9 8,4 

2010 87,5 92,0 92,0 92,1 9,0 8,2 

2011 87,7 83,7 83,3 84,3 9,0 8,3 

2012  90,9 91,9 89,6 9,3  

2013  87,6 88,0 90,1 83,9 10,1 8,3 

2014 86,9 86,5 87,4 85,1 10,1 8,3 

2015 85,6 89,0 93,1 83,8 9,7 8,3 

2016 86,0 82,6 80,8 85,1 9,7 8,3 
Tabell 2: Andelen behöriga till gymnasieskolans nationella 

program i jämförelse med län- och rike samt med lärartätheten. 

Från och med läsår 2011/2012 är det ett nytt behörighetssystem. 
 

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan 

(och dess yrkesförberedande program) minskade 

markant 2016 jämfört med året innan. En förklaring 

till det låga antalet behöriga på Bokelundskolan kan 

vara att ungefär hälften av de 40 elever som inte 

klarade kraven för de nationella programmen är 

nyanlända och gick på i huvudsak på 

Bokelundsskolan. Av de 40 elever som saknade 

behörighet så var det 31 som blev underkända i 

matematik.  

 

Tabell 4. Ämnen där flest elever har svårigheter  

De ämnen där eleverna 

klarade sig sämst 

Antal 

betygsatta 

Andel med 

F, - , eller 

anpassad 

studiegång 

Kemi 187 17 % 

Matematik 187 17 % 

Biologi 187 18 % 

Fysik 187 19 % 

Moderna språk, Spanska 51 22 % 

Moderna språk, Franska 21 38 % 

Svenska som andra språk 28 54 % 
Tabell 4: Tabellen visar på de ämnen där flest elever antingen får 

”F” eller ”streck” alternativt har anpassad studiegång.  

 

Förutom SVA och moderna språk så är det ämnen 

Matematik och NO där flest elever misslyckas. Här 

finns det anledning att analysera vad detta beror på. 
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Ekonomi 

Avvikelsen mellan budget och utfall inom 

grundskolan* är -598 tkr, varav: 

Fritidsgårdsverksamhet    +12 tkr 

Förskoleklass      -49 tkr 

Grundskola*   +181 tkr 

Förberedelseklassen     +-0 tkr 

Stödinsatser inom skolan   -817 tkr 

Natur- o kulturskolan       -3 tkr 

Modersmålsundervisning    +77 tkr 

 
*exkl. tillbaka till skolan 

(Grundskola/Tillbaka till skolan -841 tkr) 
 

Projekt ”Tillbaka till skolan” som redovisas under 

grundskolan skall finansieras helt av 

socialinvesteringsfonden fram till siste juni 2016. 

Kostnaderna för 2016 uppgick till -841 tkr. 

Projektet har totalt sätt kostat 2 999 tkr (ht2014-

vt2016). 

 

Den största avvikelsen finns under stödinsatser 

inom skolan, ca -800 tkr. Mestadels av avvikelsen 

avser vårterminen men det fanns även behov av ca 

1,0 tjänst (fördelat på två enheter) utöver tilldelade 

resurser för höstterminen. Dessa kostnader tas inom 

respektive skolenhet och inte under den centrala 

budgeten för barn- o elevhälsa.  

 

Investeringarna uppgick till 1 737 tkr mot 

budgeterat 2 730 tkr 

 34415 Elevskåp Mjällby, etapp II 300 tkr, 

förbrukat 271 tkr 

Projektet föreslås avslutas.  

 34423 Förnyelseinventarier 60 tkr (att fördela 

ut till enheterna).  

Projektet föreslås föras över till 2017 

 34426 Förbättring matsalar 300 tkr.  

Projektet är inte påbörjat, föreslås att föras 

över till 2017 

 34450 Klassrumsmöbler Haveliden 100 tkr, 

förbrukat 103 tkr.  

Projektet föreslås avslutas 

 34452 Klassrumsmöbler Bokelund 100 tkr, 

förbrukat 102 tkr.  

Projektet föreslås avslutas 

 34453 Klassrumsmöbler Mjällby 100 tkr, 

förbrukat 42 tkr. 

Återstående medel i projektet föreslås föras 

över till 2017 

 34456 Köksinventarier Högtofta 100 tkr, 

förbrukat 57 tkr. 

Återstående medel i projektet föreslås föras 

över till 2017 

 34474 Inventarier Nybyggnad Högtofta skola 1 

100 tkr. Förbrukat 1 050 tkr.   

 Återstående medel i projektet föreslås föras 

över till 2017 

 

 34851 Säkra skolvägar 570 tkr, förbrukat 112 

tkr. 

Återstående medel i projektet föreslås föras 

över till 2017 

 

Framtida utveckling 

Nedan några valda delar av de utvecklingsbehov 

som föreligger. 

 

 Det systematiska kvalitetsarbetet 

Ett system finns för det systematiska 

kvalitetsarbetet (SKA) och gedigen kompetens 

finns i form av en kvalitetsutvecklare. Det brister 

dock i analysen, vilket inte minst blivit tydligt i 

samband med Skolinspektionens tillsyn av 

kommunen.  I ett optimalt scenario utgör det 

systematiska kvalitetsarbetet fundamentet för 

utveckling och lärande, såväl på en organisatorisk 

som på en individuell nivå. På kommunlednings-

nivå har det initierats diskussioner om att inskaffa 

ett molnbaserat verktyg för effektiv 

verksamhetsstyrning, planering och uppföljning. 

Möjligtvis kan detta utgöra ett alternativ eller 

komplement till nuvarande system. En utmaning, 

oavsett system, är att skapa en bred samsyn och 

förståelse i alla led kring nyttan av verktyget. 

 

 Utveckling och kompetens 

Sölvesborgs kommun ingår i flera nationella 

satsningar på skolutveckling (se ovan kring 

statsbidrag). Utöver dessa finns lokala initiativ 

inom inkluderingsområdet och samarbeten med 

Högskolan i Kristianstad. Det finns en betydande 

potential i utvecklingspedagoger och förstelärare. 

Specialistkompetens finns i såväl ämnesområden 

som övergripande områden som värdegrund och 

tolerans och spänner över såväl ämnen och stadier 

som skolformer. Potentialen med dessa pedagoger 

utnyttjas inte optimalt idag. En utmaning framöver 

är att återuppta tanken med gruppen såsom en 

grupp som ska bidra med kompetens i 

beslutsprocesser och inspirera till att utveckla 

skolan metodiskt, didaktiskt och organisatoriskt. 

 

 Start Sölvesborg 

Start Sölvesborg är en mottagningsenhet för 

förskola/skola. Uppdraget för Start Sölvesborg är 

att samordna alla delar i utbildningen från allmän 

förskola till och med avslutade grundskolestudier. 

Utöver detta är avsikten att öka samarbetet med 

Språkintroduktion, SFI och IFO med syfte att stötta 

rektorer och förskolechefer i arbetet med 

nyanlända. Start Sölvesborg genomför 

introduktionsmöten och kartläggningar. 

Modersmålslärare och studiehandledare knyts till 

verksamheten och en specialpedagog ansvarar för 

kartläggningarna. Utmaningen framöver är att 

skapa en flexibilitet i organisationen, kanske genom 

att vara ”en väg in” för alla som flyttar till 

kommunen. 
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 Stödenheten och Elevhälsan 

Stödenheten Skanslyckan är en central 

förvaltningsövergripande enhet som utgör en 

stödfunktion för förskolorna och skolornas lokala 

barn- och elevhälsoarbete. Den centrala Elevhälsans 

uppgift är att stödja rektor, lärare, arbetslag, barn 

och ungdomar och deras föräldrar genom att bidra 

med spetskompetenser och insatser kring barn och 

ungdomars hälsa, lärande och utveckling. En 

framtida utmaning avseende elevhälsa är att 

organisera denna så att resurserna används optimalt 

och kan bidra till att alla elever i behov av särskilt 

stöd kan ges detta. Höga krav ställs på personalens 

kompetens samtidigt som denna personal 

representerar flera så kallade bristyrken. 

 

 Kulturgarantin och Skapande skola 

Inom grundskolan och förskolan (för de äldre 

barnen) gäller vår ”kulturgaranti” där varje barn får 

minst två scenkonstföreställning per läsår. Skolbio 

ges för elever årskurs 3, 6 och 9 (2 filmer per läsår i 

biovisning). Filmerna kopplas till undervisningen. 

Inom grundskolan deltar Sölvesborg i den 

nationella satsningen på Skapande skola med 

statsbidrag från Statens kulturråd. I budget 2017 

utökas tid för kultursamordnare till att motsvara den 

faktiska tidsåtgången. Detta i ett led att trygga 

implementeringen av ovanstående åtgärder. 

 

 Förskoleklassen 

Arbetet med att tydliggöra fritidshemmets och 

förskoleklassens roll och betydelse i utbildningen 

har påbörjats, främst inom kompetensutvecklings-

området. Förskoleklassens betydelse som länk 

mellan förskola och skola behöver ytterligare lyftas 

fram.  

 

 Ledningssystem och Chefsutveckling 

I samband med utbyggnad av förskolorna och 

ändringen i skolorganisationen inför utbyggnaden 

av Falkviksgården behöver ansvarsområdena för 

rektorer och förskolechefer ses över. En utmaning 

framöver är att se till att var chef ges ett rimliga 

förutsättningar för att bidra till utveckling och en 

sund ekonomi i form av ett lagom antal 

medarbetare och adekvat kompetensutveckling. 

Samtliga chefer behöver kontinuerligt få tillgång till 

arenor för kompetensutveckling och kollegialt 

lärande. Innehållet i rektors- och förskolechefs-

grupperna är inne i en process där vi strävar mot ett 

mer kollegialt lärande och att nyttja gruppens 

samlade kapacitet. En utmaning för 

ledningsgrupperna är att få till en röd tråd i de 

satsningar som görs och kunna knyta dessa till vårt 

systematiska kvalitetsarbete. 

 

 Ökad efterfrågan på grundskoleplatser 

Ett ökat invånarantal åtföljs av en ökad efterfrågan 

på grundskoleplatser. Nya Falkviksskolan börjar 

byggas 2017. Nämnden har beslutat om en princip 

för skolornas struktur med årskurser F till 6 

(förskoleklass till årskurs 6) på alla skolor utom 

Bokelundsskolan som blir en skola med enbart 

högstadium (årskurs 7-9) och Mjällby skola som 

fortsätter vara en skola med alla årskurser (F-9). 

En skolorganisationsutredning behöver genomföras 

kring framtida övergång av innerstadens årskurs 6-

elever till Falkviksgården. Nuvarande rektorskap på 

50 % på Falkviksgården kommer att behöva utökas 

när elevantalet växer. 

 

 IT och digital utveckling 

Satsningen med datorer till undervisande lärare för 

alla årskurser och elevdatorer till alla elever i åk 7-9 

startade 2012 och har slagit mycket väl ut. Nu står 

vi inför utmaningen i att gå mot nästa fas i den 

utvecklingen. Försök har gjorts tidigare år med att 

föra ut Chromebooks i åk 1-6 och vid 

terminsstarten ht-16 fick eleverna i åk 7 

Chromebooks.  

Nu behöver arbetet ta en ny riktning kring hur vi 

ska använda IKT i undervisningen. Vår senaste 

IKT-strategi är nu effektuerad och mycket har 

investerats i hårdvara och utbildning under de 

senaste åren. Kommunens pedagoger har utifrån 

sina förutsättningar tagit till sig tekniken och 

utvecklat en metodik som i många hänseenden 

skiljer sig stort från tidigare år. Att arbeta med IKT 

är att arbeta med ett arbete i ständig förändring. Det 

tillkommer ny hårdvara och ny tjänster hela tiden 

och en utmaning framöver är att hålla tag i denna 

satsning. En annan utmaning är att få till en mer 

effektiv och strukturerad samverkan mellan SBKF 

och förvaltningen. Främst är det gränssnitten, vem 

som gör vad, som behöver tydliggöras, men även 

vilken kvalitet tjänsterna förväntas innehålla oavsett 

leverantör 

 

 

SÄRSKOLA 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för 

elever som inte bedöms kunna nå upp till 

grundskolans kunskapskrav därför att de har en 

utvecklingsstörning. I Sölvesborgs grundsärskola i 

Mjällby finns elever från F-9 som läser ämnen, 

ämnesområden eller en kombination av dessa. 

Eleverna har också möjlighet att läsa ämnen från 

grundskolans kursplaner. Grundsärskolan tar emot 

elever från hela Sölvesborgs kommun, men även 

från andra kommuner. Grundsärskolans elever är 

integrerade med grundskolans elever i vissa ämnen 

samt delar lokaler på fritidshemmet med 

grundskolans yngre årskurser.  

 

Verksamheten styrs bland annat av Skollag, 

Läroplan för grundsärskola, samt allmänna råd för 

mottagande i grundsärskolan. Strategier för att nå 
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målen finns i Måldokument för förskola och skola 

som gäller HT 2014 – VT 2020.  

 

Verksamheten bedrivs i Mjällby Grundsärskola F-9 

Sammantaget finns ca 20 elever och 17,6 inrättade 

tjänster pedagogisk personal. Även elever från 

Bromölla kommun ingår i elevunderlaget. 

 

Fr.o.m. läsåret 2014/2015 organiseras all 

verksamhet inom gymnasiesärskolan (nationella 

och individuella program) i Sölvesborg Bromölla 

kommunalförbunds regi. De ekonomiska 

förutsättningarna hanteras av Barn- och 

utbildningsnämnden och redovisas nedan. 

 

Med anledning av mer skärpta och specificerade 

krav i den nya skollagen, har alla elever i särskolan 

numera fått sin personkretstillhörighet utredd. För 

elever i grundsärskolan görs fyra utredningsdelar 

(pedagogisk del, medicinsk del, psykologisk del 

samt social del). 

 

Kultur och värdegrundsarbetet 

Se under rubriken Grundskola 

 

Ungdomspolitiskt styrprogram 

Se under rubriken Grundskola 

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 

Verksamhet 

Se grundskola 

 

Ekonomi 

Avvikelsen mellan budget och utfall inom särskolan 

är +1 835 tkr, varav: 

Grundsärskolan  +1 178 tkr 

Gymnasiesärskola    +657 tkr 

 

Överskottet inom verksamheten Särskola genereras 

till största del av ökade interkommunala intäkter 

inom grundsärskola. Detta tillsammans med 

minskade utgifter för interkommunala ersättningar 

till annan skolhuvudman inom grund- och 

gymnasiesärskolan. Det totala nettot för 

interkommunalt stannar för särskolans del på 

1 100tkr. 

 

Övrigt överskott står utebliva personalkostnader för 

vilket ger ett netto om ca.649 tkr. Avvikelsen beror 

på svårighet att rekrytera till befintlig organisation 

under våren 2016.  

 

Investering 

Finns inga investeringar under Särskolan avseende 

budgetåret 2016. 

 

Framtida utveckling 

Grundsärskolans utveckling är i stora delar 

densamma som grundskolans. 

Personalförsörjningen är inom särskolan en ännu 

större utmaning då behörighetsreglerna utifrån 

legitimationsreformen ställer större krav. Det finns 

undantagsregler som gäller fram till 2018 och hur 

bemanningen utifrån behörighet inom särskolan 

därefter ska lösas, är ett riksomfattande bekymmer. 

Specifika utvecklingsområden nedan: 

 

 Beräkning av kommande platsbehov 

Inom grundsärskolan har det skett en förskjutning 

mot elever med en mer omfattande funktions-

nedsättning. På grund av föräldrarnas möjligheter 

att välja skolform för sitt barn är det svårt att 

beräkna elevantalet inför kommande läsår. 

Tendensen är dock att elevantalet ökar och att även 

elever från Bromölla väljer Mjällby. Bristande 

lokalmässiga förutsättningar hindrar just nu våra 

möjligheter att ta emot fler elever.   

 

 Inkludering och individanpassning 

Inkludering är inte en organisatorisk sanning utan 

en känsla hos individen. Det är en utmaning att hela 

tiden arbeta med en så flexibel organisation som 

möjligt för att kunna möta individen med rätta 

utmaningar.  

 

 Elevhälsans förebyggande arbete 

Elevhälsan ska användas förebyggande och 

hälsofrämjande, för att stödja elevernas utveckling 

mot utbildningens mål. Vi behöver säkerställa att 

elevhälsan ges förutsättningar till ett stödjande 

arbete med elevgrupper på skolan. 

 

 Personalförsörjning 

Arbete i särskolan ställer höga krav på personalens 

kompetens. Rekrytering av stödfunktioner och 

kompetensutveckling behöver ges prioritet. 

 

 

INDIVID OCH FAMILJEOMSORG 

 

Verksamhetsbeskrivning  

Individ- och familjeomsorgskontoret ansvarar för 

kommunens individ- och familjeomsorg, inklusive 

integrationsmottagning. Det innebär ett 

tillämpningsansvar för all lagstiftning på det sociala 

området som har betydelse för uppdragets 

fullgörande. 

 

Verksamheten regleras främst genom innehållet i 

Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om 

vård av missbrukare i vissa fall (LVM), 

Föräldrabalken samt Ärvdabalken. 

 

De verksamheter som ingår är: 

alkoholtillstånd/tillsyn, institutionsvård vuxna, 

institutionsvård barn och ungdom, familjehemsvård 

för barn, familjerätt, öppenvård vuxna, öppenvård 

barn och ungdom, kontaktperson/kontaktfamilj, 
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familjerådgivning, hushållsekonomisk rådgivning, 

bidrag till föreningar, ekonomiskt bistånd, 

dödsboanmälan, gemensam administration, 

integration/etablering samt ensamkommande 

asylsökande flyktingbarn. Under 2016 infogades 

även projektet Navigatorcentrum i IFO. 

 

Kultur och värdegrundsarbetet 

Se under rubriken Grundskola   

 

Ungdomspolitiskt styrprogram 

Se under rubriken Grundskola   

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 

Verksamhet 

I det följande görs en översiktlig summering av 

verksamheterna inom IFO. 

 

För budget 2016 gjordes ett flertal uppskrivningar 

av kostnader som främst handlade om att täcka för 

de volymökningar som rådde för barn och unga. 

Inkommande ärenden har stadigt ökat under senaste 

åren och en naturlig åtgärd, med anledning av detta, 

blir att verksamheten, och då främst barn och unga, 

behövt genomföra fler utredningar och insatser. 

Organisationen hade under första halvåret inte 

bemannat alla chefstjänster. Först under andra 

halvåret var ledningen på IFO fullt tillsatt och 

situationen i verksamheten var då i stort behov av 

att snabbt struktureras och inriktad på att komma 

ikapp. Verksamheten expanderade i antal tjänster 

och under 2015 genomfördes en omorganisation 

med tre avdelningar som skulle medföra en bättre 

arbetsorganisation med ett närmare ledarskap, 

tydligare roller och mer kraft att sätta in tidiga 

åtgärder till barn och unga. 

 

Kostnaderna för externa placeringar har överstigit 

budgeten även 2016. Detta gäller framförallt barn- 

och ungdomsvården. Inflödet har även detta år varit 

förhållandevis betydande både i volymer men också 

i ärendenas komplexitet. Avdelningen har 

uppfattningen att exempelvis barn som både 

bevittnar och själva blir utsatta för våld har ökat. 

Barnavården har haft en fortsatt ökning av 

pågående ärenden, både utredningar och insatser 

vilket påverkar behovet av att köpa extern vård. 

Dock har anmälningar och ansökningar minskat 

något vilket främst beror på att nyanlända 

ensamkommande barn har avstannat.   

 

Besvären att rekrytera erfaren och kompetent 

personal har gjort det svårt att få kontinuitet i 

avdelningens arbete. Detta har även påverkat 

kostnaderna betydande, då verksamheten tvingats 

betala ca 4,3 miljoner för inhyrd personal.  

 

Under året har ett arbete med att förstärka det 

hemmabaserade tagit fart. Vården av individer med 

beroendeproblem har förstärkts genom att 

gruppbehandlingen nu är igång. 

 

Familjehemsvården har setts över genom en 

systematisk genomlysning av administrationen samt 

viss förstärkning av familjehemssekreterare.       

 

Positivt är att det ekonomiska biståndet har minskat 

i förhållande till 2015. 

 

Aktualiserandet av ensamkommande asylsökande 

barn och ungdomar har avstannat och minskat efter 

beslut om utökade gränskontroller. Under året har 

arbetet inriktas på att göra ett bra planeringsarbete 

för de vi har ansvar för. Totalt har dock 

mottagandet av flyktingar (barn och vuxna) ökat 

jämfört med 2015. En viktig inriktning framöver är 

att kommunen bedriver ett effektivt 

inkluderingsarbete, för att dessa individer och 

familjer snabbt och skäligt kan bli självständiga. 

       

Förebyggande och uppsökande arbete, barn och 

ungdomar (fältsekreterarna) 

Nyckeltal 2016: 
Antal grupper för ungdomar/äldre 7 st. 

Antal deltagande 70 st 

Under året har regelbundet deltagande på 

föräldramöten årskurs 6-9 skett, där 

preventionsprogrammet EFFEKT är en del av 

innehållet. Föreläsningar för föräldrar om 

ungdomssituationen i kommunen har skett och 

fältsekreterarna sammankallar föräldranätverk när 

så behövts. 

De två större arrangemangen som finns i 

kommunen där fältsekreterarna är aktiva är Sweden 

Rock och Killebomveckan. 

 

Den moderna ungdomsgården Skofabriken på det 

nya Allaktivitetshuset har nu varit igång sedan 

2013. Fältlokalen ligger i direkt anslutning till 

fältlokalen. Här har samtal med ungdomar och 

föräldrar skett. Under 2016 har det arrangerats 

föräldraföreläsningar, discon, filmkvällar, diverse 

live musik, lan, tema-kvällar och äventyr.   

 

Sommaren 2016 genomfördes sommarverksamhet 

för ungdomar. 10 ungdomar från årskurs 6-

8  erbjöds under två veckor meningsfull och 

sammanhängande sysselsättning.  

 

Individuella kontakter med ungdomar erbjöds, både 

som service och insats.  Dessa kontakter har pågått 

både under kortare och längre perioder när sådant 

behov förelegat.  

 

Uppskattningsvis har det uppsökande och 

förebyggande arbetet haft kontakt direkt eller 

indirekt med 800-900 barn och ungdomar under 

året. Huvuddelen av dessa barn och ungdomarna 

ligger i åldersintervallet 12-18 år.  
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Budget- och skuldrådgivningen 

Antal ärenden 2016 var 176 och är en ökning från 

föregående år då antalet var 149.  Under 2016 var 

antalet besök 274 och dessa bestod av 99 olika 

personer. Besöksantalet är något fler än föregående 

år då besöksantalet var 256 besök. Antalet olika 

individer som kommit på besök har ökat marginellt 

då det 2015 var 95 olika personer. 

Antal ansökningar om skuldsanering var 36 under 

året, vilket är en ökning från föregående år då antalet 

var 28. 

Telefonrådgivningen är omfattande och många av 

dem som hör av sig per telefon kommer aldrig på 

besök utan all kommunikation sker i dessa fall på 

telefon, brev eller e-post. 

Under de senaste åren har det förekommit ganska 

omfattande rådgivning till dem som har en pågående 

skuldsanering och det gäller under 2016. Detta är en 

följd av att det är väldigt många som har fått 

skuldsanering beviljad under de senare åren. 

Vid ingången av 2016 gjordes 82 sölvesborgare som 

hade en pågående skuldsanering. Under 2016 

gjordes 8 omprövningsansökningar och det var 5 

under 2015. Utöver skuldsaneringen enligt 

skuldsaneringslagen är rådgivaren behjälplig vid 

andra typer av uppgörelser mellan gäldenär och 

borgenär, som t.ex. avbetalningsplaner och 

ackordsuppgörelser samt vid upprättande av budget 

och övriga ekonomiska frågor. 

 
Familjerådgivningen  

Bedrivs av Kommunsamverkan Cura på uppdrag av 

nämnden. 

2015 Nyckeltal: ärende 60, samtal 136  

 

Dödsboanmälningar 

2016 Nyckeltal: antal dödsboanmälningar 18, en 

ökning med 7 stycken sedan förra året. 

 

Försörjningsstöd 

FIA kännetecknas idag av professionell 

handläggning och bra bemötande. Rätt bemanning 

har möjliggjort utveckling och kvalitetssäkring av 

verksamheten med fokus på framtagna mål, 

värdegrund och lagstiftning. Vi har en ingång där 

bedömning och bemötande är desamma, vilket 

bidragit till minskat inflöde och att vi fått mer tid 

till de som bäst behöver det. Detta i sin tur har 

bidragit till att fler ärenden har avslutats och 

kostnaderna minskat. 

Med stor sannolikhet kommer ett antal av de som 

påbörjade etableringen 2015 bli aktuella för 

försörjningsstöd 2017 då den tvååriga 

etableringstiden avslutas. 

Vid årsskiftet 2016/2017 börjar en ny resurs i 

avdelningen med uppdrag att bl.a. arbeta med tätare 

samverkan internt och externt, vilket är en 

nyckelfaktor för att fler enskilda med långvarigt 

bidragsberoende ska bli självförsörjande. 

2017 kommer för övrigt präglas av fortsatt 

utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten. 

 

Nyckeltal (resp. års bokslut): 

 
 

 

 

Integrationsverksamheten 

Med anledning av den flyktingström som var 

hösten 2015 förväntas mottagandet av nyanlända, 

som minst ligga på samma nivå som 2016. En viss 

ökning är även tänkbar beroende på 

bostadssituationen 

i kommunen. Flertalet av de som sökte 

asyl hösten 2015 förväntas beviljas 

uppehållstillstånd under våren och hösten. 

En pott med extra statsbidrag utgick till kommunen 

2016 och denna övergripande integrationssatsning 

pågår även under 2017. 

 

Barn och familj (barnavård) 

Nyckeltal avseende Barn- och familj 

(barnavårdsärenden) 2012 till 2016 
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Som framgår av tabellen ovan så har det skett en 

marginell minskning av antal anmälningar vad 

gäller barn och unga som far illa eller riskerar fara 

illa. Detta beror främst på att nyanlända 

ensamkommande barn och unga har avstannat.  

Volymen anmälningar är dock fortfarande stor. 

Detta medför ett stort antal utredningar (inkl. 

skyddsbehovsbedömningar och 

förhandsbedömningar) och fler beslut om insatser 

och bistånd. Därför har antalet pågående ärenden 

totalt sett ökat inom BOF under året. Förutom en 

ökning av antalet institutionsplaceringar så har det 

också skett en ökning av antalet barn och unga med 

kontaktfamiljer och familjehem. Bistånd avseende 

kontaktpersoner har minskat under året. 

 

Samverkan med Ronneby och Karlshamn 

kommuner har under året lett till att 

familjerättsverksamheten sannolikt kommer 

bedrivas genom kommunalförbundet Cura 

Individutveckling med början under våren 2017. I 

skrivande stund behandlas ett förslag i de tre 

kommunernas kommunfullmäktige.  

 

Flyktingmottagning och integration 

Ensamkommande asylsökande barn och ungdomar 

(EKB):  

 

Under 2016 fanns det totalt 80 st ensamkommande 

barn varav 35 st som fått permanent 

uppehållstillstånd och 45 st som är asylsökande, 

fördelat enligt följande: 

 

Faktor  Antal 

Antal barn/unga: 

– På ungdomsboende (HVB)   54 

– Placering hos släktingar     5 

– Placering hos släktingar eller i  

   Migrationsverkets boende     5  

– Placering på sk. HVB-hem     6 

– Familjehem                                10 

 

Av dessa hade 35 PUT och övriga var fotstatt 

asylsökande. 

 

Som framgår av tabellen ovan har antalet EKB 

minskat under 2016 detta dels beroende på att 

mottagande minskat pga. utökad gränskontroll samt 

att det under slutet på 2016 blev merparten av de 

asylsökande Afghanerna åldersuppskrivna och 

utvisade. Vid årsskiftet ändrade Migrationsverket 

sina riktlinjer och merparten av Afganska EKB 

under 17,5 år fick PUT.  De handläggare på Barn 

och Familj som arbetar med EKB har vardera 40 st. 

ungdomar, merparten av dem har utöver sin 

placering även andra insatser t.ex. öppenvård, 

kontaktperson, boendestöd mm, vilket genererar 

ytterligare insatsärenden för handläggarna. Alla de 

ungdomar som får PUT stannar kvar i EKB 

gruppen tills de gått ut gymnasiet eller fyllt 21 år.  

Flera av ungdomarna behöver omplaceras med 

jämna mellanrum pga. deras mående och 

svårigheter att anpassa sig i boendena. Under 2016 

har mycket av arbetet behövts fokuseras på 

ungdomarnas integration och anpassning i 

samhället. En försvårande omständighet kring detta 

har varit boendepersonals oförmåga och okunskap 

att hantera dessa ungdomar och deras speciella 

behov.    

 

Flyktingmottagande av vuxna och deras barn: 

Faktor  Antal 

Mottagna flyktingar:  

2011   5 

2012  14 

2013  13 

2014  80 

2015  125 

2016  169 

 

Som framgår av tabellen ovan har mottagandet av 

kommunplacerade flyktingar ökat kontinuerligt 

såväl 2014, 2015 som 2016. Av de 169 personer 

som kommit till kommunen är 109 vuxna och 60 

barn.  

Av de totalt mottagna har 124 personer funnit egen 

bostad eller flyttat in hos redan i kommunen boende 

anhöriga. 

Ny bosättningslag trädde i kraft 2016 som innebär 

att kommunen blir anvisad nyanlända enligt 

fastställd årsplanering och kommuntal. Lagen 

innebär att kommunen ska ombesörja att boende 

finns för dessa nyanlända, för 2016 har det 

inneburit 31personer. 

En pott med extra statsbidrag utgick till kommunen 

2016 och denna övergripande integrationssatning 

har berört flera olika verksamheter i kommunen. 

Satsningen pågår även 2017. 

 

Öppenvård (stöd och behandling) och 

institutionsvård vuxna 

Under 2016 har Regnbågen och Pilens 

öppenvårdsverksamhet slagits ihop. Verksamheten 

bytte då namn till Familjehuset. Antal pågående 

ärende under året har varit 58 st. och avslutade 39 

st. Gruppverksamheten har bestått av en 

småbarnskomet på våren och en barngrupp på 

hösten.  Socialservice har tagit emot 12 st. ärende. 

Familjehuset har vid 12 tillfällen tagit emot 

studiebesök från samarbetspartners och dyl. Vid 

flera tillfällen har studiebesök/rådgivande samtal 

skett från föräldrar som blivit informerade om 

Familjehuset från t.ex. banmorska, BVC, BHV-

sköterska eller från handläggare på övriga IFO.   

    

Samarbete med Bromölla kommun gällande 

öppenvårdsbehandling riktad mot missbruk och 

beroende startade våren 2016 och har sedan augusti 

grundbehandlingen i Sölvesborg och 

efterbehandlingen i Bromölla. I grundbehandlingen 
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har 12 personer (7 män och 5 kvinnor) erbjudits 

behandling. Eftervården har omfattat 6 personer (2 

kvinnor och 4 man) och anhöriggruppen 8 personer 

(5 kvinnor och 3 man). 

 

Antalet vuxna placerade på institution har minskat 

från 15 under 2015 till 10 under 2016 (6 män och 4 

kvinnor). Antalet tvångsplaceringar (enligt LVM) 

har varit 4 som är 1 mindre än året innan, men antal 

vårddygn är fler sammantaget på samtliga 

placeringar. 

 

Projekt Blekinge Unga lyfter 2.0 - 

Navigatorcentrum 

Vi blev under 2015 beviljade drygt 36 miljoner i 

stöd för projektet, varav 5,2 av de miljonerna tillföll 

Sölvesborg. Projektet syftar till att bygga vidare på 

det första projektet, dvs. utveckla vårt 

Navigatorcentrum. Projektet startade 1 maj 2015 

och löper till den 31 december 2017. Under 2016 

har det arbetet kontinuerligt utvecklats. Vi har 

återkommande utbildningar för arbetssökande 

ungdomar, föreläsningar, events, individuell 

coachning och annat. Arbetet sker i nära samarbete 

med Försörjningsstödsenheten och 

Arbetsförmedlingen. Under projektet har vi såhär 

långt arbetat med 115 ungdomar (helt arbetslösa) 

och 57 av dem har såhär långt avslutats till jobb 

eller studier. Vi har ett nära samarbete med övriga 

kommuner som också ingår i projektet och 

tillsammans har vi träffat 1500 arbetssökande 

ungdomar såhär långt. 

 

Inom Sölvesborgs Navigatorcentrum jobbar vi 

också med det Kommunala Aktivitetsansvaret med 

de ungdomar mellan 16-20 år som inte går ett 

nationellt program i gymnasiet eller de som gått ut 

med studiebevis istället för examen. 

 På introduktionsprogrammet fanns det den 30 

december 2016 78 elever från Sölvesborg (49 killar 

och 29 tjejer). Mer än hälften går på 

Språkintroduktion.  

64 st. av dessa befinner sig på Furulund, 6 st. på 

Vägga i Karlshamn, 1 st. Nordenberg Olofström, I 

Kristianstad går 1st på Plusgymnasiet, 1 st. 

Praktiska, 3 st. Framtidgymnasiet, 1 st. wendes och 

1 st. IT-gymnasiet. 

  

De som inte befinner sig i studier eller motsvarande 

av våra 16-20 åringar är 30 december 2016 60 

stycken. Deras aktivitet ser ut enligt följande: 

Arbete: 10 stycken 

Annan sysselsättning: 13 stycken (föräldraledig, 

sjukskriven, utomlands, placerad mm.) 

Okänd: 6 stycken (största orsaken är att de blivit 

registrerade sent på året och vi ännu inte hunnit 

etablera kontakt eller nyanlända ergo nyligen 

folkbokförda) 

Ingen sysselsättning: 19 st.  

Arbetsförmedlingen: 10 st. 

andra studier: 2 st. 

Aktivitet via Navigatorcentrum: anställning med 

stöd 1st 

praktik: 2st 

Fördjupad vägledning: 5 st 

Cirka 60 % inom KAA är killar och 40 % är tjejer 

 

Delegationen Unga till Arbete, DUA 

Under 2016 fick vi statsbidrag för att fortsätta 

arbetet med DUA.  Resurserna skulle gå till en 

tjänst som kan motivera fler ungdomar att välja 

traineejobb och utbildningskontrakt. Vi är igång 

med det arbetet som avslutas 2017-06-30. 

 

Ekonomi 

Översiktligt utfall 2016 (nettoavvikelser): 

Alkoholtillstånd/tillsyn               29 tkr 

Institutionsvård vuxna        - 1 966 tkr 

Institutionsvård barn o ungdom         -5 437 tkr 

Familjehemsvård för barn                  -1 072 tkr 

Öppen vård, vuxna               76 tkr 

Öppen vård, barn o ungdom        - 1 337 tkr 

Kontaktperson/Kontaktfamilj               65 tkr 

Barn- och ungdomsvård                          272 tkr 

Budget o skuldrådgivning               12 tkr 

Bidrag till föreningar               74 tkr 

Ekonomiskt bistånd            -507 tkr 

Familjerätt o Familjerådgivning            -501 tkr 

Gem. Adm. Ind. och fam. omsorg         -837 tkr 

Flyktingverksamhet               37 tkr 

Ensamkommande barn                             16 tkr 

 

Sammantaget uppvisar denna del av nämndens 

budget en nettoavvikelse om - 11 077 tkr. Till 

största delen beror denna avvikelse på det stora 

antalet institutionsplaceringar av barn och unga 

med varierande vårdtider. På samma sätt är antalet 

barn och unga i familjehem stort vilket genererar ett 

underskott. Öppenvården för barn och unga har 

underskott med anledning av att ett flertal ärenden 

haft en komplexitet som gjort det svårt att klara 

dessa i egen verksamhet. Under 2017 utökas 

öppenvården för barn och unga med två 

familjebehandlare vilket gör att öppenvård i större 

utsträckning kan ges i egen regi. Antalet placerade 

vuxna på institution har minskat. Avdelningen gick 

in med ett högt antal placerade i början av året 

vilket skapat ett underskott. I volymerna kan man 

se att under andra halvåret är en tydlig 

kostnadsminskning vilket kan förklaras med att 

öppenvården för vuxna då började komma igång. 

Vuxendelen har därför även ett överskott på köpt 

öppenvård. Det stora antalet anmälningar om att 

barn far illa eller riskerar fara illa har gjort att 

utredningsresursen har fått utökas, bl a med 

socionomkonsulter, vilket medfört att även 

kostnaderna för personal på verksamheten har 

överskridits. Positivt är att kostnaderna för 

ekonomiskt bistånd har minskat. Verksamheten kan 
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inte idag se att det kommer ske något förändring i 

volymerna eller kostnaderna.  

 

Framtida utveckling 

IFO har nu påbörjat ett målinriktat arbete mot att få 

en socialtjänst som fungerar och är effektiv inom 

samtliga delar av ansvarsområdet. 

Förutsättningarna ser bra ut, förutom att det inom 

vissa områden finns utmaningar. Framöver måste 

verksamheten i handling visa att den erbjuder en 

attraktiv arbetsplats. En av de viktigaste 

förutsättningarna för att vi ska kunna leverera 

kvalitativa och kostnadseffektiva tjänster till dem 

det berör är att vi kan behålla och rekrytera 

kompetent personal. Omvänt gäller att en kvalitativt 

god verksamhet samtidigt och oftast är en attraktiv 

arbetsplats. En bra verksamhet bygger vi genom 

dialog med dem det berör, medarbetarna i basen 

och brukarna. Detta innebär att vi i alla avseenden 

måste sätta brukarnas behov i centrum och 

prioritera arbetsmiljön för medarbetarna. IFO har 

haft direkta kostnader för inhyrd personal men även 

tappat i kontinuitet och kvalitet med medförda 

fördyringar på grund av det svåra rekryteringsläget.  

Under 2017 är förhoppningen att de vakanta 

tjänsterna kan tillsättas av behörig ordinarie 

personal och att konsultstödet därmed kan avslutas 

under våren 2017 

 

För att ordna arbetet effektivt behöver vi under året 

systematisera och processbeskriva de olika delarna i 

verksamheten. Under året har vi därför prioriterat 

att arbeta fram ett överskådligt kvalitets- och 

ledningssystem.  Detta har till funktion att tydligt 

beskriva vad vi gör, hur vi gör det och vem som gör 

det. Detta gagnar även för ett bra utvecklingsarbete 

då uppföljningen blir en viktig del i systemet – det 

vill säga: Gör vi det vi säger att vi gör och skapar vi 

värden för brukarna? 

 

Generellt inriktar vi oss på att i större omfattning 

klara vården av vuxna och barn på hemmaplan. 

Öppenvården förstärks och samarbetet med skolans 

verksamhet utökas. På samma sätt som hälso- 

sjukvården måste ha ett förebyggande perspektiv 

måste även IFO ha det. Vi har varit inne i en tid av 

att hantera komplexa sociala problem som hade 

kunnat förebyggas i ett tidigare skede. De komplexa 

problemen ökar risken för att vi måste köpa extern 

vård och utredningshjälp. Vi måste därför nu även 

inrikta arbetet mot att komma in tidigare hos de 

familjer med barn som har dessa begynnande 

svårigheter. En förutsättning är då att kunna erbjuda 

insatser som sätter familjen i främsta rummet och 

arbetar med ett respektfullt bemötande som bygger 

god relation och tillit. Detta planerar vi just nu 

bland annat tillsammans med skolan.  

 

IFOs arbetsbörda påverkas genom att alla delar i 

samhällsbygget har som mål att skapa ett tryggt och 

inkluderande samhälle med en samsyn om de 

mänskliga värdena och behoven. Det vill säga att 

socialtjänsten inte ensam kan eller ska förebygga 

sociala problem.  

 

Under 2017 ska verksamheten ta fram insatser och 

strukturer för ett ändamålsenligt sätt att hantera 

vuxna och barn som drabbas av hot och våld i nära 

relationer. Verksamhetens förhoppning är att denna 

fråga även kan bli en angelägenhet för hela 

kommunen, med tanke på det som sagts tidigare 

samt att det bör ses som en generell folkhälsofråga.  

 

Om öppenvården ska bli effektiv behöver IFO 

möjlighet att kunna erbjuda vägar mot 

självständighet. Bostad, sysselsättning och 

psykosociala insatser som motiverar till 

självständighet är en förutsättning. Målgrupperna är 

individer med ekonomiskt bistånd samt ungdomar 

och vuxna som behöver lotsas mot dessa 

angelägenheter efter ett liv i utanförskap. 

Träningsboende och sysselsättning tillsammans 

med psykosociala interventioner är därför 

nödvändigt för en bra hemmaplanslösning.  

 

Arbetet med integrationen av ensamkommande 

barn och ungdomar kommer även under 2017 kräva 

resurser och tid i anspråk. Verksamheten har ansvar 

för 80-tal barn och ungdomar. De barn som erhåller 

PUT ansöker många gånger aven om 

familjeåterförening, en process som personalen 

behöver vara behjälplig i. Under 2017 kommer 

även fler att behöva särskild förordnad 

vårdnadshavare.         

 

 

NÄMNDSGEMENSAMMA 

VERKSAMHETER 

 

Verksamhetsbeskrivning  

Inom verksamheten ingår kostnaderna för det 

politiska nämndsarbetet, utvärdering och 

uppföljning, gemensam administration, 

elevhälsan/stödenheten, central IT-verksamhet samt 

nämndens medel till förfogande. 

 

Kultur och värdegrundsarbetet 

Se under rubriken Grundskola   

 

Ungdomspolitiskt styrprogram 

Se under rubriken Grundskola   

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 

Verksamhet 

Förvaltningen har under 2016 fokuserat på 

utvecklingen av en ändamålsenlig service och 

utvecklingsstöd. Detta är processer som kommer att 

ta tid och det som beskrivs nedan är också 
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utvecklingsområden för 2017. Arbetet, som har 

kommit olika långt, har bland annat handlat om att: 

 Utveckla målsenliga rutiner till stöd för 

huvuduppdragens verksamheter. 

 Säkerställa löpande processledarkompetens och 

administrativt stöd till organisationen 

 Säkerställa löpande servicepaket med 

anpassade tjänster inom ekonomi, personal, 

kommunikation, IT samt övrig administration. 

 Skapa former för att kartlägga och exponera 

varje enskild kompetens och specialistfunktion. 

 Säkerställa former för att förpacka och återföra 

den kunskap och lärande som genereras vid 

utvecklingsarbete i organisationen 

 Stödja organisationen med kvalitetsuppföljning 

i form av t.ex. strukturerade 

utvärderingsverktyg och analys. 

 Utveckla arbetet med rekrytering och attraktiv 

arbetsgivare. 

 

Flera av ovanstående områden har som sagt nätt 

och jämt påbörjats och bör ses som ett långsiktigt 

arbete. När det gäller att utveckla stöd för 

huvuduppdragens verksamheter, kommer detta att 

drivas inom ramen för ett kommungemensamt 

arbete med att utveckla en mål- och processtyrning.  

 

Ekonomi 

Avvikelsen totalt mellan budget och utfall är  

+782 tkr, varav; 

Barn- och utbildningsnämnden     +351 tkr 

Fackliga företrädare         +5 tkr 

Utvärdering och uppföljning         +9 tkr 

Barn- och utbildningskontoret      -354 tkr 

Stödenhet/elevhälsa     +656 tkr 

Central IT-verksamhet       +42 tkr 

Nämndens förfogande konto       +70 tkr 

Flyktingvht (Växa tillsammans)         +4 tkr 

Arbetsmarknadsprojekt        +-0 tkr 

 

Nämnden har ett överskott som mestadels beror på 

att ersättning för förlorad arbetsinkomst varit lägre. 

 

Barn- o utbildningskontoret har en negativ 

avvikelse pga utökade personalkostnader. Dels 

under våren avseende administratörtjänst samt extra 

resurs för utredningar men även under hösten för 

överlappning av verksamhetschef. 

 

Särskilt stöd har överskott på ca.660 tkr. Detta 

beror till största delen på vakanta tjänster delar av 

året verksamhetsåret på en specialpedagogtjänst 

samt ett par psykologtjänster  

 

Investeringarna uppgick till 273 tkr jämfört med 

budgeterat 1 515 tkr 

 34850 Arbetsmiljö/Säkerhet 433 tkr, förbrukat 

38 tkr.  

Återstående medel i projektet föreslås föras 

över till 2017 

 34870 Projektorer/nätverk 730 tkr, förbrukat 

197 tkr 

Återstående medel i projektet föreslås föras 

över till 2017 

 34872 LMS-system grundskola 

Projektet har inte påbörjas 

Projektet föreslås föras över till 2017 

 34878 IKT-projektorer 52 tkr. Förbrukat 38 tkr  

Projektet föreslås avslutas 

 

 

Framtida utveckling 

Kommun, såväl som förvaltning och dess 

verksamheter behöver systematisera och beskriva 

de olika processerna i verksamheten. För detta 

behövs ett överblickbart kvalitets- och 

ledningssystem. Syftet med detta är många; att 

tydligt beskriva vad som ska göras, varför det ska 

göras, hur det ska göras, vem som ansvarar för att 

det ska göras och vem som gör det. Effekterna av 

ett sådant arbete förväntas bli ett ökat fokus på dem 

vi är till för, en ökad effektivitet, men även en ökad 

trygghet hos medarbetarna kring uppdraget. Arbetet 

med att få detta system på plats kommer att 

överskugga all annan utveckling, då detta arbete är 

helt grundläggande för övriga punkter nedan. Ett 

exempel på ett område som behöver systematiseras 

är arbetet med barnomsorgskön och 

barnplaceringar. Idag har vi svårt att på ett tydligt 

vis ta fram underlag till grund för framtida 

utbyggnad av förskolor men även för placeringar i 

närtid. 

 

Ett område i starkt behov av utveckling, men där 

förvaltningen endast marginellt kan påverka, är 

utvecklingen av vårt IT-stöd. Såväl system, som 

service, behöver utvecklas, för att skapa trygghet i 

vardagen. Nedan några mer specifika områden som 

behöver utvecklas framöver: 

 

 Skapa en större helhet kring familj och skola 

Nyttja potentialen att kommunens individ- och 

familjeomsorg, finns i samma förvaltning som 

utbildning, ungdomsarbete, integration och projekt 

för att skapa sysselsättning. 

 

 Utökat samarbete och flexibilitet 

Utöka samarbetet och samverkan mellan 

förvaltningens olika kompetenser och olika 

funktioner med syfte att skapa en större flexibilitet 

inom förvaltningen och därmed uppnå en högre 

servicenivå för medborgarna. Detta sker främst 

genom ett integrerat förvaltningskontor med tydligt 

definierade funktioner och med ett tydligt uppdelat 

ledarskap mellan verksamhet, stöd- och 

utvecklingsprocesser samt förvaltningsledning. 

 

 Skapa en stolthet kring välfärdsuppdraget och 

en attraktiv arbetsplats 
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Vi behöver levandegöra visioner, förmedla 

framtidsbilder och lyfta det positiva som görs. Här 

är det viktigt att knyta kommunikationstjänst och 

expertis till förvaltningen, på samma sätt som vi 

idag har expertis kring HR och ekonomi knutet till 

oss. Målbilden behöver vara en arbetsplats där alla 

upplever att ”här har vi möjlighet att göra verklig 

skillnad för andra, samtidigt som vi utvecklas och 

trivs”. 

 

 Ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete 

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i alla led 

med fokus på analysarbetet. Denna process är en 

förutsättning för mycket annat. Först när vi får detta 

att fungera, vet vi att vi gör rätt saker utifrån 

brukarnas behov, budget, styrdokument och våra 

förutsättningar. 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

 

 

Ekonomi tkr Bokslut 

2015 

Bokslut  

2016 

Budget-avvikelse 

Verksamheten intäkter 66 113 110 260 +39 072 

Verksamheten kostnader -421 545 -476 861 -47 319 

- varav personalkostnader -244 859 -268 275 -12 034 

Verksamhetens nettokostnader -355 432 -366 601 -8 247 

Budgetram -338 830 -358 354  

Driftbudgetavvikelser -16 602 -8 247  

Nettoinvesteringar -1 443 -2 465  

    

Personalbild    

Antal inrättade tjänster 467,81 480,48  

Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 6,2 % 5,6 %  

Dag 1-14 2,1 % 2,2 %  

Dag 15-90 1,0 % 0,9 %  

Dag 91- 3,0 % 2,5 %  

    

Antal anställda personer    

Tillsvidareanställda* 517 pers 529 pers  

Visstidsanställda** 70 pers 92 pers  

Övriga anställda*** 38,9 årsarb 49,5 årsarb  

    

Medelsysselsättningsgrad    

Kvinnor 94,4% 94,5%  

Män 95,9% 92,7%  

    

 
*   Mätpunkt 1 november 

** Mätpunkt 1 november, avser vikariat och allmän visstidsanställning 

*** Antal arbetade timmar under året /årsarbetstid. Avser timanställda, PAN-anställda, säsongsanställda samt 

bidragsanställningar 

 

**** Verksamhetens nettokostnader om 345 090 tkr år 2014 är exkl hemmasittarprojektet. Hemmasittarprojektet 

uppgick till 587 tkr och skall regleras mot socialinvesteringsfond. 
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Omsorgsnämnden  

 
Under Omsorgsnämnden ingår omsorg för äldre och personer med 

funktionsnedsättningar. 

 
Ordförande: Roine Olsson (s)  

Vice ordförande: Elisabeth Jönsson (s), Inger Pilthammar (m) 

Förvaltningsledning: Annelie Kjellström, Lena Wilson-Ericsson, André Jönsson, Malena Sylvan 

 

 

 

Driftkostnader, netto (tkr)    

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget-

avvikelse 

    

Vht Omsorg Äldre -172 893 -176 961 -7 433 

Vht Omsorg Funktionshinder -62 858 -64 499 -2 134 

Vht Omsorg Gemensam -37 687 -40 525 +984 

Nämndgemensamma -30 086 -30 449 +1 222 

Nämndens nettoram -303 524 -312 434 -7 361 

Den framtida omsorgen i 

hemmet – projekt* 

Nämndens nettoram, totalt 

 

 

 

-303 524 

 

-38 

-312 472 

 

-38 

-7 399 

 

 
*Ska regleras mot social investeringsfond 

 

 

 

Målsättningarna har utvärderats:  

inom omsorg Äldre  

- via Öppna jämförelser, KKIK och Vad tycker de äldre om äldreomsorg 

- kvalitetsregistren Senior alert och Palliativa registret 

- via intern utvärdering 

- vårdtyngdsmätningar på särskilda boenden vecka 15  

- sammanställning av klagomål, Lex Sarah och Lex Maria 

- sammanställning av avvikelser  

inom omsorg Funktionshinder 

- via brukarenkät inom personlig assistans samt via kvalitetschecklistor 

- via Öppna jämförelser, KKIK 

- via intern utvärdering 

- sammanställning av klagomål, synpunkter och Lex Sarah  

- sammanställning av avvikelser  

 

Riktlinjer och styrdokument har gåtts igenom och uppdaterats för både äldre- och funktionshinderomsorg. 

 

Antal klagomål totalt: 25 st                     22 äldreomsorg, 2 funktionshinder, 1 hemsjukvård 

Antal synpunkter totalt: 1st                       1  äldreomsorg 

Lex Sarah totalt: 13 st                              11 äldreomsorgen, 2 funktionshinder 

Lex Maria totalt: 5 st 
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OMSORGSNÄMNDENS MÅL 2016 ● Uppfyllda mål 

 ● Delvis uppfyllda mål 

 ● Ej uppfyllda mål 
    

  

Inriktningsmål 
Om 3-4 år har vi… 

  

Nämndsmål 

 

Kommentarer 

L
IV

S
M

IL
J

Ö
 

…unika miljöer som 

tas tillvara och 

utvecklas 

 

…ekologisk hållbar 

samhällsplanering 

 

…attraktivt boende 

för olika behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 
 

 

 

 

● 

 

 

● 

 
 

 

● 

Verksamhet omsorg äldre: 

Vi skall erbjuda olika 

boendeformer inom omsorgen 

där skiftande behov kan 

tillgodoses. 

 

Inom omsorgen skall det 

erbjudas aktiviteter via 

dagcentralen. 

 

Verksamhet omsorg 

funktionshinder: 

Vi skall erbjuda olika 

boendeformer så att skiftande 

behov tillgodoses. 

 

Personer med 

funktionsnedsättning skall 

beredas möjligheter att ta del 

av samhällets kultur-, natur- 

miljöer i Sölvesborg och dess 

närområde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppfylls genom att det finns tillgång till olika 

boendeformer t ex särskilt boende, demensboende och 

trygghetsboende på Duvan. 

 

 

Uppfylls delvis genom befintliga dagcentraler. Öppna 

för allmänheten på Duvans dagcentral. Alla särskilda 

boendena ska ha ett gott socialt innehåll, 

utvecklingsprojekt påbörjats under hösten 2016 för att 

utveckla detta. 

 

 

Uppfylls genom att det finns tillgång till olika boenden 

t ex Nova och Bokdungen. 

 

 

Uppfylls genom ett aktivt arbete på enheterna med att 

öka brukarnas kunskaper om vilka kultur och 

fritidsevenemang som erbjuds. Samarbete med fritid 

och kultur och handikappförening. Tas upp som punkt 

i brukarnas genomförandeplan. 
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A
R

B
E

T
E

 O
C

H
 N

Ä
R

IN
G

S
L

IV
 

…aktiva nätverk med 

starkt engagemang 

 

 

…behovsinriktad 

kompetensförsörjning 

 

 

…ett positivt 

företagsklimat samt 

markreserver för 

etablering 

 

 

…en utvecklad 

turismnäring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 
 

 

 

● 
 

 

 

● 
 

 

 

● 

 
 

● 

 
 

● 

Verksamhet omsorg äldre: 

Ordinarie personal skall ha rätt 

utbildning och kompetens för 

sitt uppdrag/tjänst. 

 

Alla som får en 

tillsvidareanställning skall ha 

rätt utbildning och kompetens. 

 

Samarbetet med 

frivilligorganisationer och 

föreningar skall utvecklas. 

 

Verksamhet omsorg 

funktionshinder: 

Ordinarie personal skall ha rätt 

utbildning/kompetens för sitt 

uppdrag/tjänst. 

 

Alla som får en 

tillsvidareanställning ska ha rätt 

utbildning. 

 

Alla inom insatsen daglig 

verksamhet skall erbjudas ett 

varierat utbud av 

arbetsinriktade verksamheter. 

 

 

Uppfylls  

 

 

 

Uppfylls 

 

 

 

Uppfylls genom samarbete med olika organisationer t 

ex pensionärsföreningar, Röda Korset, Svenska 

kyrkan. Ska utvecklas med utformning av 

frivilligverksamhet 2017. 

 

 

 

Uppfylls 

 

 

 

Uppfylls 

 

 

 

Uppfylls genom en daglig verksamhet som är 

uppbyggd i 3 steg där olika former av sysselsättning 

erbjuds.  

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

 O
C

H
 K

O
M

M
U

N
IK

A
T

IO
N

E
R

 

…god tillgänglighet 

 

 

…förbättrad lokal- 

och regionaltrafik 

 

 

…en modern digital 

utbyggnad 

 

● 

 

 

 

 

●

  

 
 

 

● 

Verksamhet omsorg äldre: 

Organisationen skall hålla sig 

väl framme både när det gäller 

kunskap och nyttjande av 

teknik för att öka effektiviteten 

och ge en bättre omsorg. 

 

Verksamhet omsorg 

funktionshinder: 

Organisationen skall hålla sig 

väl framme både när det gäller 

kunskap och nyttjande av ny 

teknik för att öka effektiviteten 

och ge en bättre omsorg. 

 

Den enskilde brukaren skall 

genom ny teknik öka sin 

självständighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppfylls delvis. Verksamheten har delvis lyckats med 

denna målsättning. IT-ombud finns ute i 

verksamheterna. Det behövs fortfarande mycket 

utbildning inom området men har i jämförelse med 

föregående år ökat IT-kunskaperna generellt i 

verksamheterna. 

 

 

Delvist uppfyllt mål.  

 

 

 

 

Uppfylls delvis. Arbete pågår med att föra ut kunskap 

om vardagshjälpmedel/teknik. 
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S
E

R
V

IC
E

 O
C

H
 V

Ä
R

D
S

K
A

P
 

…en effektiv 

verksamhet med 

nöjda medborgare 

och medarbetare 

 

…respektfullt 

bemötande 

 

…utvecklat e-

tjänsterna och e-

administrationen 

 

● 

 

 
 

●

  

 
 

 

● 

 

 
 

 

● 

Verksamhet omsorg äldre: 

God kvalitet speglas av att 

nöjdhetsindex behålls i 

förhållande till föregående 

mätning. 

 

Vi har en effektiv, säker 

verksamhet av hög kvalitet med 

nöjda medarbetare inom 

omsorgens verksamheter. 

 

 

 

Verksamhet omsorg 

funktionshinder: 

God kvalitet speglas av att 

nöjdhetsindex behålls 

alternativt ökar i förhållande till 

föregående mätning. 

 

Vi har en effektiv, säker 

verksamhet av hög kvalitet med 

nöjda medarbetare inom 

omsorgens verksamheter. 

 

 

Uppfylls delvis. Nationella undersökningar har 

analyserats, visar på en nedåtgående trend i nöjdhet. 

 

 

 

Uppfylls delvis, rutiner och riktlinjer har gåtts igenom. 

Önskad sysselsättningsgrad har genomförts i flera 

enhetsområde. Vårdtyngdsmätning samt uppföljning 

av avvikelser och klagomål har skett. Det är en hög 

sjukfrånvaro på vissa enheter som har påverkat 

kontinuiteten.  

 

 

Uppfylls, brukarenkät, brukarråd samt genomgång av 

checklistor har genomförts. 

 

 

Uppfylls delvis, rutiner och riktlinjer har gåtts igenom. 

Uppföljning av avvikelser och klagomål. Önskad 

sysselsättningsgrad har införts. Har en hög 

sjukfrånvaro inom vissa enheter som påverkar 

bla.kontinuiteten.  

 

 
 

 

 

VERKSAMHET OMSORG ÄLDRE 

 

Verksamhetsbeskrivning inkl. kultur- och 

värdegrundsarbetet 

Omfattar de verksamheter vars innehåll styrs direkt 

av SoL. Hemtjänst och äldreboenden är de största 

verksamheterna.  Annan lagstiftning som styr 

verksamheten är bl. a HSL. 

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 

Särskilt boende                            -3 280 tkr  

Övriga särskilda boendeformer      +133 tkr 

Hemtjänst                            -4 331 tkr 

Betalningsansvar                            +478 tkr 

Korttidsboende                               -443 tkr 

Dagcentraler/träffpunkter                  +1 tkr 

Stöd till pensionärsföreningar            +9 tkr 

Totalt                             -7 433 tkr 

 

Särskilt boende visar ett underskott på totalt – 3 280 

tkr, trots en besparing med färre platser på 

Gerbogården och åtgärd att avveckla Tärnan turkos 

från 1 september. Underskottet beror på fler 

arbetade timmar än budgeterat i form av extra 

bemanning. Rutinen är att verksamhetschefen 

godkänner utökning innan den sätts in och att 

verksamheten redovisar hur kostnaden ska arbetas 
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in. Det har under året varit behov av förstärkning på 

vissa boenden pga. brukare med särskilda behov, 

totalt underskott personal – 2 470 tkr. I samband 

med att Duvan lägenheterna övergått till 

trygghetsboende har dessa renoverats, vilket gett ett 

underskott på -375 tkr. Även kostnader för 

bevakning på särskilt boende har förstärkt 

underskottet med – 297 tkr. 

 

Hemtjänsten påvisar en negativ budgetavvikelse 

eftersom enheterna ej lyckats hålla budgeten. De 

har verkställt fler timmar än vad de blir tilldelade 

via resursfördelningssystemet. Under våren startade 

ett intensivt arbete i syfte att bromsa den negativa 

budgetutvecklingen. Åtgärder vidtogs som stoppade 

trenden, trots åtgärderna visar personalkostnaderna 

– 4 733 tkr vid årets slut. Under hösten har det varit 

månatliga ekonomiska uppföljningar per enhet. 

 

Korttidsboendet Utsikten visar en negativ avvikelse 

på – 443 tkr, underskottet beror på insatta 

personalresurser till brukare med särskilda behov. 

 

Betalningsansvar visar på ett plusresultat pga. att 

det varit god tillgång på korttidsplatser och 

särskilda boendeplatser. Projekt Trygg hemgång har 

också tagit emot vissa brukare i det egna boendet 

som tidigare hade behövt vistats på Utsikten. 

 

Särskilt boende 

Gerbogårdens renovering har fortsatt under 2016 

och 5 boende har haft tillfälligt boende på Utsikten 

som minskat successivt i takt med Gerbogårdens 

färdigställande då personerna erbjudits ny plats åter 

på Gerbogården. Vid årsskiftet bodde 2 personer 

kvar på Utsikten i avvaktan på ny avdelning på 

Gerbogården ska vara klar.  

På Tärnan turkos bodde 6 boende från Gerbogården 

fram till 1 september då avdelningen stängdes som 

besparingsåtgärd. De boende erbjöds platser åter på 

Gerbogården.  

Gerbogården har under 2016 öppnat upp 

renoverade delar av boendet medan renovering 

fortskrider på de icke renoverade delarna. 

Återgången för de boende som varit boende på 

andra ställen under renoveringen har fungerat väl. 

 

Verksamheterna ska erbjuda s k parboende. Det 

finns i nuläget 2 boendeplatser som används på 

Svalan. 

 

Lägenheterna inom Duvanområdet har beslutats bli 

ett trygghetsboende och kommer successivt att 

avslutas som ett särskilt boende. Det är 29 st 

lägenheter som används till trygghetsboende av 

totalt 46 lägenheter.  

 

Under vintern 2016 har Svalan och Gerbogården 

börjat laga frukost på boendet istället för att få detta 

distribuerat av SBKF-kost. Därmed tillreder alla 

särskilda boenden utom Tärnan och Slottsgården 

egen frukost. 

 

Alla särskilda boenden har 2016 genomgått 

utbildning inom BPSD (Beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demens), vilket boenden med 

demensinriktning genomgått tidigare. Denna 

pedagogik behöver jobbas vidare med även under 

2017 då den kräver ett bra teamarbete. 

 

Utbildning i palliativ vård har erbjudits och 

genomförts för några personal på de särskilda 

boendena. 

 

 

Hemtjänst 

Hemtjänsten införde 2013 ett planeringssystem för 

logistik (Laps Care) med mobila enheter samt 

digitalt nyckelsystem. Analys genomfördes 2015 av 

hemtjänstens kringtid av extern konsult. Analysen 

påvisade förbättringsområden samt områden som 

behövs rationaliseras. Ett led av analysen som 

genomförts under 2016 är centralisering av 

planeringen av hemtjänsten. Detta startade januari 

2016 med syftet att få ner kringtiden och skapa 

samordning mellan hemtjänstenheterna. 

En större utvärdering och analys av central 

planering hemtjänst startades slutet 2016 och håller 

som bäst på att sammanställas. Kontrollen över 

ekonomin har förbättrats. Inom hemtjänsten har det 

varit höga sjuktal, vilket lett till sämre kontinuiteten 

för brukarna. 

 

Trygg hemgång har pågått även under 2016 som 

projekt med finansiering av stimulansmedel. Det 

har varit en lyckad satsning som vid utvärderingar 

visat mycket goda resultat i brukarutvärderingar. 

 

 

 

 

Gemensamt äldreomsorg 

Enheterna inom äldreomsorgen har under året 

arbetat med projekt önskad sysselsättningsgrad och 

har uppnått önskad sysselsättningsgrad för 

medarbetarna. Under 2016 har vissa 

personalgrupper fått önska om de vill fortsätta med 

flytande tid. Resultatet har varit varierande. 

Samtliga enheter har valt under 2016 mellan 

flytande tid eller ej. Handledning/utbildning har 

under 2016 pågått i IT-stödsystemet Time Care 

samt med träffar i arbetslaget. 
 

Teamträffar bestående av enhetschef, hälso- och 

sjukvårdspersonal (HSL) samt omvårdnadspersonal 

har pågått under året inom särskilda boenden och 

hemtjänsten. I hemtjänstteamet ingår även 

biståndshandläggare. Syftet med träffarna är att den 

enskilde ska få bästa möjliga omsorg/omvårdnad i 

tvärprofessionella möten och att den enskilde ska 

erhålla bästa möjliga omsorg/omvårdnad av 
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personalen samt förebygga att information s.k. 

”hamnar mellan stolarna.” 

 

Mycket tid och energi har lagts av personal inom 

äldreomsorgen gällande personer med särskilda 

komplexa behov. 

 

Under hösten 2016 startades ett större projekt upp 

för att utveckla det sociala innehållet på särskilt 

boende samt bemötandet och delaktigheten inom 

hemtjänst. Projektet är indelat i 3 etapper där de 

särskilda boendena befinner sig i etapp 2. De 

initiala effekterna har varit goda. När det gäller 

hemtjänst startar de etapp 1 under januari månad  

2017. 

 

 Kultur och värdegrundsarbete 

Omvårdnadspersonalen har haft utbildning i 

värdighetsgarantier godkända av nämnden. 

Värdegrundsledare har utbildats på samtliga 

arbetsplatser och det ska vara särskilda 

nyckelpersoner i värdegrundsarbetet utifrån 

Nationella värdegrunden och värdighetsgarantierna 

ute på enheterna. 

 

Det finns totalt ca 40 värdegrundsledare inom 

äldreomsorgen. De leds av anhörigsamordnare 

inom äldreomsorgen som under 2016 har arbetat 

aktivt med träffar för värdegrundsledarna gällande 

olika frågor som värdegrundsledaren sedan tar med 

sig till sin arbetsplats för diskussion på APT- 

mötena. Det har också genomförts ett antal 

värdegrundsträffar. 

 

De lokala värdighetsgarantierna har utvärderats via 

enkäter där 100 brukare, 50 anhöriga samt samtliga 

personalgrupper har besvarat enkäterna. Resultatet 

har analyserats och under 2015 har nya lokala 

värdighetsgarantier beslutats i omsorgsnämnden. 

Dessa har implementeras i samtliga arbetslag under 

2016. 

 
Nyckeltal, verksamhetsmått  
 

 
 

 Gerbogården Tärnan Svalan Slottsgården Falkalyckan Ängsgården 

Antal platser 31 25 46 45 31 6 

Budgeterad 

personaltäthet, dag 

0,78 0,73 0,65 0,63 0,77 0,88 

Utfall personaltäthet, 

dag 
0,72 0,79 0,69 0,64 0,90 0,93 

Vårdtyngd, v 15/2016 12,03 14,57 11,85 11,65 13,73 10,83 

Bruttokostn./helårspl. 

tkr 

      

Inklusive hyra 679 659 599 549 763 822 

Exklusive hyra 556 564 510 474 681 744 

Bruttokostn/vårddygn, 

kr 

      

Inklusive hyra 1860 1807 1641 1503 2089 2253 

Exklusive hyra 1522 1546 1397 1300 1866 2039 

 

 

 

 



Årsredovisning 2016 

- 95 - 

 

Framtida utveckling 

Slutföra renoveringen av Gerbogården för att uppnå 

arbetsmiljökraven mm. Beräknad sluttid är under 

sommaren 2017. 

 

Implementera bemanningsnyckel gällande 

personalresurser på samtliga särskilt boende, 

fördelat på demensboende och vanliga särskilda 

boendeplatser. 

 

Planering fortlöper med att införa Individens behov 

i centrum (IBIC). Under 2017 ska samtliga beslut 

utredas och verkställas enligt IBIC- metoden.  

 

På äldreboendena ska det aktivt arbetas med att 

skapa en trivsam miljö samt med olika former av 

aktiviteter. Det sociala innehållet och den enskildes 

delaktighet kommer att fortsätta att utvecklas under 

2017. 

 

Fortsätta arbeta med önskad sysselsättningsgrad på 

enheterna enligt det alternativ enheterna väljer. 

 

Den sociala dokumentationen ska fortsätta 

utvecklas. Kravet är en god social dokumentation 

och aktuella individuella genomförandeplaner där 

individen varit delaktig i framtagandet.  

 

Fortsätta samt utveckla värdegrundsarbetet via 

värdegrundsledarna. 

 

Utveckla arbetssätt i verksamheten för att erbjuda 

omsorg till yngre personer med demenssjukdom. 

Det är svårt att erbjuda kategoriverksamhet p.g.a. 

Sölvesborgs storlek. 

 

Fortsätta arbeta med trygg hemgång, vilket upplevs 

som värdefullt för den enskilde. Det bör därför 

hittas en lösning på att permanenta arbetssättet. 

 

Effektivisera planeringen för hemtjänstinsatserna 

för att kunna uppnå en högre brukartid samt 

analysera och utvärdera effekten av central 

planering. 

 

Utveckla arbetet med rehabiliterande arbetssätt i 

hemtjänsten med stöd av rehab-personal i syfte att 

den enskilde ska bibehålla sina förmågor så länge 

som möjligt.  

 

Efterleva kost- och nutritionspolicyn och minska 

nattfastan. 

 

 

VERKSAMHET OMSORG 

FUNKTIONSHINDER 

 

Verksamhetsbeskrivning inkl kultur- och 

värdegrundsarbetet 

Omfattar LSS-verksamheter och den kommunala 

psykiatrin. Den lagstiftning som styr är framförallt 

lagen om stöd och service till funktionshindrade, 

LSS, men även SoL och HSL. Assistans enligt 

Socialförsäkringsbalken är lagstiftning som 

påverkar, även om försäkringskassan är 

beslutsfattare. Kommunen har alltid 

betalningsansvar för de första 20 timmarna/vecka, 

oavsett hur stora behoven sedan är. Därför innebär 

alltid ett beslut om personlig assistans en kostnad 

för kommunen.  

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 

Psykiskt funktionshinder          -631 tkr 

Personlig assistans       -1 619 tkr                     

Boende LSS                                   +391 tkr                                      

Daglig verksamhet LSS           -434 tkr                      

Barn/ungdom LSS            +279 tkr                                  

Övriga insatser LSS                  -120 tkr                    

Totalt        -2 134 tkr                                   
 

Underskotten inom personlig assistans beror på 

ökade andel LSS beslut på personlig assistans, det 

finns ingen budget på vissa beslut. Beror även på 

ökade kostnader för sjuklöner till kooperativen. 

Totalt sett har det varit minus på personlig assistans 

eftersom enheterna har haft svårt att hålla budget 

pga. ökad sjukfrånvaro samt haft svårigheter med 

att få in och behålla vikarier, vilket leder till mycket 

introduktion.  

 

Överskottet på boendena beror på att det funnits 

tomma platser på en del boende vilket gjort att 

personaltätheten haft möjlighet att reducerats. 

 

Underskott inom dagligverksamhet beror på 

kostnaderna för dagcenterresorna. 

Personalkostnaderna har visat på ett mindre 

överskott inom daglig verksamhet. 

 

Överskott inom barn/ungdomsverksamheten beror 

på minskat antal brukare från egna kommunen och 

försäljning av korttidsplatser till Bromölla 

kommun. Försäljningen av platser bidrar till att vi 

kan erbjuda en bra verksamhet för barn och 

ungdomar. 

 

Boende LSS 

Slutet av december 2016 finns en gruppbostadsplats 

ledig, inflyttning där kommer ske i januari 2017. 

From januari/februari 2017 finns inga lediga 

platser. 

 

Satsningen på handledning och utbildning kommer 

vi att ta vara på under lång tid framöver bland annat 

genom intern grundutbildning i lågaffektivt 

bemötande. 
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Luna verkställer boendestöd till nio personer inom 

personkrets LSS, men med beslut enligt SOL. 

 

En del av boendena har fått internutbildning i 

lågaffektivt bemötande med nio timmar.  

 

Socialpsykiatrin 

Socialpsykiatrin deltog i livsstilsprojektet ”Kultur 

och hälsa” i samarbete med övriga Blekinge 

kommuner, kompetenscenter och 

landstingspsykiatrin. Projektet avslutades under 

hösten 2015 och boendestödet har under 2016 

fortsatt med en träffpunkt på Skofabriken.  

 

Stora och komplexa behov av stöd inom 

boendestödet, krävs samverkan med IFO och 

mellanvården på individnivå. 

 

Daglig verksamhet 

Väsenvandring genomfördes under hösten för sjätte 

året, stort engagemang utav brukare och personal 

för att detta ska kunna genomföras. 

 

Antalet brukare inom daglig verksamhet har ökat 

under hösten. 

 

Personlig assistans 

Nya LSS beslut har tillkommit. 

Sedan första oktober 2016 införde 

Försäkringskassan efterskottsbetalning har gjort att 

intäkterna kommer senare till förvaltningen.  

 

Barn- och ungdomsverksamheten 

Arbetar med barnperspektivet i verksamheterna. 

Deltar i nätverk i länet gällande detta som leds av 

kompetenscentrum. 

 

Verksamheterna arbetar aktivt med utvärdering 

tillsammans med barnen/ungdomarna med hjälp av 

olika metoder. 

 

Arbetat med att erbjuda homogena grupper på 

korttidsvistelsen som möjliggör aktiviteter efter 

ålder och utvecklingsnivå. 

 

På Björnlyckan har det varit specialisthandledning  

riktad mot brukare i en lågaffektiv metod- 

inriktning. 

 

 

Gemensam funktionshinderomsorg 

Nytt boende öppnade i september månad. Åtta unga 

vuxna flyttade då hemifrån. 

 

Arbetskonsulent håller i kontinuerliga brukarråd för 

att öka inflytande och medbestämmande. 

 

Metodbok och metodombud har under 2016 arbetat 

vidare med stort fokus på lågaffektivt bemötande. I 

metodgruppen har man försökt väva samman 

genomförandeplan, metod samt värdegrund.  Dessa 

tre områden är det centrala i det dagliga arbetet. 

 

Utbildningsinsatser till personalen b l a: 

- Handledning  

- Sexualitet 

- Lågaffektivt bemötande 

 

Verksamheten har under året arbetat med önskad 

sysselsättningsgrad och har uppnått önskad 

sysselsättningsgrad för medarbetarna. 

 

Kultur- och värdegrundsarbete 

Värdegrundsarbetet har under 2016 fortsatt ute i 

grupperna vid APT- träffar där området finns med 

som punkt på dagordningen, samt via 

metodombuden som finns i samtliga verksamheter.   

Under 2016 har hälften av medarbetarna, som 

arbetar som personliga assistenter fått en 

grundutbildning i värdegrunden. 

 

Framtida utveckling 

Fortsätta internutbildning i lågaffektivt bemötande, 

alla ska ha genomgått utbildningen. Planen är att 

utbilda ytterligare två anställda för att de sedan ska 

kunna internutbilda övrig personal. 

 

Planera och genomföra ny verksamhet inom daglig 

verksamhet. Duvans cafeteria kommer att starta 1 

februari 2017. 

 

Fortsätta arbeta med delaktighetsfrågor och 

ansvarsfördelningsverktyg med brukare samt 

genomföra och analysera brukarenkäter. 

 

Arbeta med att vidareutveckla och därmed förbättra 

arbetet med genomförandeplanerna, väva ihop med 

metodbok och värdegrund. Arbeta för att alla 

genomförandeplanerna ska finnas i 

verksamhetssystemet Procapita. 

 

Arbeta med 24-timmarstänk för våra brukare 

oavsett beviljade insatser. Detta genom att använda 

samma metoder och ha samma synsätt under 

dygnets alla timmar. 

 

Arbeta fram titulaturer på baspersonalen inom 

VOF, samverka med övriga Blekingekommuner 

gällande detta. 

 

Arbeta med det sociala innehållet i vardagen. 

Verksamhet omsorg funktionshinder kommer att 

delta i projektet socialt innehåll, med start under 

våren 2017. 

 

 

VERKSAMHET OMSORG GEMENSAM 

 

Verksamhetsbeskrivning inkl kultur- och 

värdegrundsarbetet 
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Omfattar de verksamheter som arbetar över hela 

omsorgen som Hälso- och sjukvårdsorganisationen 

både hemsjukvården och HSL på omsorgens 

boenden och dag/daglig verksamhet., 

Service, stöd och bistånd med biståndshandläggare, 

avgiftshandläggare, nämndsekreterare och 

anhörigsamordnare. Bemanningsenheten med 

ansvar för omsorgens vikariehantering. 

Lagrummen är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), 

Socialtjänstlagen (SOL) samt Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS).  

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 

HSL-verksamhet         -288 tkr 

Service, stöd och bistånd        +563 tkr 

Medicintekniska hjälpmedel         -469 tkr 

Institutionsplaceringar     +1 533 tkr 

Bemanningsenhet         -391 tkr 

Totalt         +948 tkr 

 

Överskottet i service, stöd och bistånd + 563 tkr 

beror på vakanser. Personal har slutat och 

verksamheten har haft vissa svårigheter med att 

rekrytera utbildad personal. 

 

Underskottet gällande medicintekniska hjälpmedel 

– 469 tkr beror på ökade volymer av förskrivna 

hjälpmedel totalt och per patient. Det vill säga 

något flera patienter med stora behov och 

funktionsnedsättningar.  

 

Överskott på institutionsplaceringar beror på att 

förväntade placeringar ej behövts verkställas på 

annan ort.  

 

Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HSL) 

HSL- organisationen har under hela 2016 kämpat 

med att bemanna upp på de vakanser som funnits. 

Omsättning på personal har varit hög och i 

rehabgruppen (fysioterapeuter och arbetsterapeuter) 

har mer än halva personalgruppen förändrats. Även 

i sjuksköterskegruppen har personalomsättningen 

varit hög. Enhetschefen har fått lägga större delen 

av sin arbetstid på rekryteringsarbete samt till att få 

ihop den dagliga bemanningen. I september 

förstärktes verksamheten upp med 0,5 åa enhetschef 

med ansvar för rehabgruppen. 

Inom HSL-verksamheten arbetas det mycket med 

riskbedömningar för bl a. undernäring, fallrisk och 

trycksår. Dessa registreras av sjuksköterska i det 

nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Under året 

har intern utvecklingsledare deltid kunnat 

frikopplas för att stödja förbättringsarbete. 

 

Under 2016 har arbete pågått med att arbeta 

samman hälso- och sjukvårdsorganisationen, för att 

arbeta fram team samt utforma arbetssätt och 

strukturer. Företagshälsovården har under 2016 

varit delaktiga i utvecklingsarbetet. 

Sjukskötersketeamen har flyttat ut i verksamheterna 

för att skapa bättre samordning kring patienten i ett 

”personcentrerat förhållningssätt” samt för att 

minska kringtiden i förflyttning mm. 

 

Det har varit högt tryck i hemsjukvården under 

2016 gällande patienter i hemmen med omfattande 

hälso- och sjukvårdsinsatser. Diskussioner med 

landstinget om hemsjukvårdsavtalet gällande 

patienter med omfattande behov har pågått på olika 

nivåer under 2016. 

 

Hälso- och sjukvårdsorganisationen har på många 

olika sätt deltagit i forum med landstinget 

tillsammans med övriga Blekingekommuner för att 

forma framtidens hälso- och sjukvård. Detta har 

inneburit att många mindre arbetsgrupper har 

bemannats som i sin tur inneburit belastning på den 

ordinarie verksamheten. 

 

Hälso- och sjukvårdpersonalen har gått på olika 

utbildningar under året, en del har varit uppdelade 

och en del har varit gemensamma. 

 

Representation från hälso- och 

sjukvårdsorganisationen fanns på plats under 

”Omsorgsmässan på Duvans dagcentral”.  

 

Lokala samverkansmöten s.k. TRIAD- möten har 

genomförts under året. Representation från sjukhus, 

vårdcentraler och kommun. 

 

De olika professionerna inom HSL ska delta i 

omvårdnads- och teamträffar ute i verksamheterna. 

Det har under året varit svårt att delta på grund av 

vakanser. 

 

Det har startat projekt med läsplattor inom 

hemsjukvården där hälso- och sjukvårdspersonalen 

har tillgång till bla.verksamhetssystemet. 

 

Bemanningsenheten 

Bemanningsenheten ansvarar för all 

vikariehantering inom omsorgen (förutom 

sommaren). Enheten bokar in och administrerar s.k. 

ÖSG-tid som ej bokats in på egna enheten. Under 

2016 har det varit ca 120 pass i månaden. 

Antalet bokningar totalt som genomförs av 

bemanningsenheten är ca 13 000 timmar i månaden. 

 

Bemanningsenheten har medverkat till att höja 

andelen utbildad personal inom omsorgen med ett 

aktivt personalarbete dvs. enbart anställa personal 

med adekvat utbildning. Enheten arbetar för att 

vikarier utbildar sig och på att avsluta personer som 

ej har utbildning och inte vill utbilda sig, innan ett 

LAS-företräde infaller. 

 

Bemanningsenheten har arbetat med 

vikariehanteringssystem Time Care pool med 
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utbildningar till enhetschefer, personal och 

timvikarier. 

 

Särskilda möten har genomförts för timanställd 

personal som varit aktiva under en tid för informera 

och utbilda om omsorgsförvaltningens ansvar, 

uppdrag och riktlinjer. Det har upplevts väldigt 

värdefullt eftersom timanställda inte deltar på APT. 

 

Samarbete sker med Barn- och 

utbildningsförvaltningen gällande tillsättning av 

korttidsfrånvaro på förskolorna. 

 

Under 2016 har antalet beställda timmar från 

verksamheterna ökat. En analys och översyn av 

bemanningsenhetens uppdrag kommer att 

genomföras våren 2017.  

 

Service stöd och bistånd (SSB) 

I verksamheten har det varit svårt att få bemannat 

vid vakanser mm. Rekrytering av personal 

(socionomer, social omsorg) har varit svårt att hitta, 

särskilt vid vikariat. Det har därför varit 

underbemannat under andra halvan av 2016. 

Arbetet har fortskridit med införandet av metod 

individens behov i centrum (IBIC). Två 

biståndshandläggare har genomfört 

processledarutbildning i IBIC via Socialstyrelsen. 

Ytterligare handläggare har deltagit på infodag 

gällande IBIC. Processledarna har succesivt 

påbörjat planering och införande och har genomfört 

provbedömningar efter IBIC- metoden på två 

boenden. De har även haft informationsträffar för 

enhetschefer i äldreomsorgen gällande IBIC- 

metoden. 

Målet är att samtliga beslut samt verkställande 

inom omsorgens alla delar ska hanteras via IBIC 

under 2017. 

 

IBIC- processledarna deltar på nätverk i Blekinge 

för erfarenhetsutbyte. 

Biståndshandläggare SOL och LSS samt 

avgiftshandläggare deltar i professions nätverk i 

Blekinge. 

 

Anhörigsamordnare deltar i länssamverkan via 

kompetenscenter. 

Representanten från service, stöd och bistånd fanns 

på plats under ”Omsorgsmässan på Duvans 

dagcentral”.  

 

Ständig utveckling av kompetens gällande 

rättspraxis och diskussioner om skäliga och goda 

levnadsvillkor via ärendehandledning. 

 

Två LSS-handläggare har gått 7,5 poäng på 

utbildning upphandlad av socialstyrelsen gällande 

Myndighetsutövning – lagen om stöd och service 

(LSS) 

 

Ett ökat tryck från sjukhuset under 

sommaren/hösten 2016 att vi ska erbjuda insatser 

tidigare än vad betalningsansvarslagen lyder. 

 

Det har under 2016 krävt mycket 

samverkansinsatser både inom kommunen samt 

med övriga myndigheten gällande ett antal brukare. 

 

Anhörigsamordnaren har arbetat med att 

implementera de reviderade lokala 

värdighetsgarantierna i samtliga grupper i 

äldreomsorgen.  

 

Ett aktivt arbete har pågått under 2016 med att 

erbjuda samordnad individuell plan (SIP) till 

personer inom socialpsykiatrin och barn/ungdomar 

inom LSS. 

 

Gemensamt 

Genomfört dialogmöten mellan HSL-verksamheten 

och biståndshandläggare för att skapa bättre 

samförstånd samt inventera utvecklingsbehov. 

 

Mycket arbete har lagt ner inom HSL och SSB för 

att möta brukarna och deras särskilda behov. 

 

Utredningsarbete genomfördes gällande lagen om 

valfrihet (LOV) våren 2016. En resursperson 

arbetade 0,5 åa under årets första 6 månader med att 

förbereda förfrågningsunderlag. Arbetet slutfördes 

under hösten. Förfrågningsunderlaget samt övriga 

dokument publicerades 15 januari 2017. 

 

Kultur och värdegrundsarbete 

HSL-organisationen har värdegrundsfrågor som 

stående punkt på APT-mötena. De har haft 

utvecklingsdagar där bl. a värdegrundsfrågor 

diskuterats samt ett större arbete tillsammans med 

Avonova. 

 

I Bemanningsenheten finns värdegrundsombud, 

stående punkt på APT-möten. 

 

Inom SSB pågår ständiga diskussioner i 

värdegrundsfrågor. SSB har haft 

utvecklingspunkter på APT där arbetsglädje samt 

spelregler för gruppen utarbetats. 

 

Framtida utveckling 

Utveckla teamarbetet och värdegrundsarbetet i 

Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HSL). 

Arbeta med patientsäkerhetsmålen samt arbeta fram 

riktlinjer för hälso- och sjukvårdsorganisationen 

under 2017. 

 

Intensifiera arbetet med huvudmannafrågor och 

dess olika ansvar med landstinget gällande 

hemsjukvården. 
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Införa Individens behov i centrum (IBIC) under 

2017 via processledarna. Utbilda samtliga 

biståndshandläggare samt verkställare under året. 

 

Delta i samverkan med landstinget gällande ny lag, 

Lagen om samverkan (LOS), när 

betalningsansvarslagen upphör årsskiftet 17/18. 

 

Följa upp LOV-arbetet i hemtjänsten samt utreda 

LOV på särskilt boende. 

 

Fortsätta utveckla bemanningsarbetet i takt med att 

flera enheter inom omsorgen går ifrån flytande 

arbetstid. 

 

Genomföra analys och översyn av 

bemanningsenhetens uppdrag våren 2017.  

 

Arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare. 

 

 

NÄMNDGEMENSAMMA 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Omfattar de verksamheter som berör hela 

omsorgsförvaltningen.  

Personalkostnader för samtliga chefer, medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS), IT-ansvarig, 

kvalitetsutvecklare och administratörer ligger här. 

De specifika lagstiftningar som styr är de som styr 

omsorgens hela verksamhet; Socialtjänstlagen 

(SoL), Lagen om stöd och service till 

funktionshindrade (LSS) och Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL).  

 

Analys av årets utfall för verksamhet och 

ekonomi (drift och investering) 

Omsorgsnämnden        -90 tkr 

Övriga nämnder      + 11 tkr  

Gemensam administration           +1 750 tkr  

Bostadsanpassning      -451 tkr  

Totalt    +1 220 tkr 

  

Gemensam administration visar ett överskott          

+ 1 750 tkr pga. vakanta chefstjänster samt 

överskott på utbildningsmedel, arbetskläder och IT-

kostnader. 

 

Bostadsanpassning visar ett underskott – 451 tkr 

p.g.a. flera stora ärenden. 

 

Det har varit byte av flera enhetschefer och även 

sjukskrivningar av enhetschefer under 2016. Detta 

har skapat oro som påverkat ekonomin och 

arbetsmiljön. 

 

Omsorgschefen avslutade i aktiv tjänst 1 februari, 

Tf omsorgschef tillika verksamhetschef omsorg 

gemensam fick förordnande fram till ny chef fanns 

på plats. Rekryteringen pågick våren 2016, och ny 

omsorgschef tillträdde 13 juni. 

 

Under hösten arbetades det fram en ny 

ledningsorganisation. Under året har ny 

verksamhetschef med ansvar för hemtjänst 

rekryterats, börjar mars 2017. 

 

Arbetat med kvalifikationskrav för s.k. PRIO-medel 

inom psykisk ohälsa både gällande barn och vuxna. 

Arbetet har inneburit samarbete både mellan 

kommunala förvaltningar samt med vuxenpsykiatri, 

barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringen. 

 

Totalt i förvaltningen har sjukfrånvaron ökat. Detta 

har inneburit bemanningsproblem och kostnader i 

verksamheten samt minskat kontinuiteten hos 

brukarna 

 

Ett utvecklingsprojekt startade november 2016 med 

medel från sociala investeringsfonden – den 

framtida omsorgen i hemmet. Projektidén ska 

spegla vad brukarna behöver för framtida omsorg. 

Projektet har som syfte att forma framtidens 

omsorg, för att möta andelen äldre på bästa möjliga 

vis. 

   

Ungdomspolitiskt program 

Omsorgsförvaltningen hade inget specifikt uppdrag, 

därav ingen redovisning. 

 

 

 

 

 

 

 

       Framtida utveckling i förvaltningen      

 

Åldersdemografin - Åtgärder för att möta 

Sölvesborgs åldersdemografi är att fortsätta 

projektet, den framtida omsorgen. 

Brukaren/patienten ska vara i fokus, vilka krav 

ställs på oss i framtiden? 

 

Utveckla team-arbetet genom utbildning och 

nystart i detta viktiga arbete. 

 

Kvalitetssäkra vår verksamhet genom vårt 

framtagna ledningssystem som t ex. 

avvikelserapportering. 

 

Stärka alla chefsleden genom tydliga uppdrag 

och ansvarsområden.  

 

Skapa en bra arbetsmiljö för alla medarbetare, 

bl a genom systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Arbeta med tydliga rutiner och arbetssätt för att 

minska sjuktalen. 
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Utveckla arbetet gällande rättssäkerhet och 

hela processen, från beslut till verkställighet, 

ska fungera. 

 

Utmaningar inom framtidens hälso- och 

sjukvård. 

 

Rekrytera samt behålla personal genom att vara 

en attraktiv arbetsgivare. 

 

Ekonomi i balans genom månatliga analyser.  

 

Välfärdsteknologi behöver kunna erbjudas i 

framtiden. 

 

LOV för hemtjänst är igång. Utredning för 

LOV för särskilda boenden ska genomföras 

2017. 

 

Omvärldsbevaka samt analysera nationella 

nyckeltal. 

 

Arbeta med att planera övergång från analoga 

till digitala trygghetslarm under hösten 2017. 

 

Planeras för nytt vårdplaneringssystem för 

införande under hösten 2017 tillsammans med 

övriga Blekinge kommuner samt landsting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsorgsnämnden 
 

 

 

 

Ekonomi tkr Bokslut 

2015 

Bokslut  

2016 

Budget-avvikelse 

Verksamheten intäkter 66 327 67 972 +4 942 

Verksamheten kostnader -369 850 -380 444 -12 341 

- varav personalkostnader -280 700 -288 191 -10 542 

Verksamhetens nettokostnader -303 524 -312 472 -7 399 

Budgetram -292 114 -305 073  

Driftbudgetavvikelser -11 410 -7 399  

Nettoinvesteringar -794 -788 +551 

    

Personalbild    

Antal inrättade tjänster 479,91 482,40  

Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 8,2% 9,6%  

Dag 1-14 3,2% 3,4%  

Dag 15-90 1,9% 2,0%  

Dag 91- 3,1% 4,2%  

    

Antal anställda personer    

Tillsvidareanställda* 610 pers 609 pers  

Visstidsanställda** 41 pers 38 pers  

Övriga anställda*** 108 årsarb 127,9 årsarb  

    

Medelsysselsättningsgrad    

Kvinnor 85,8% 85,8%  

Män 88,0% 89,3%  

    

 
*   Mätpunkt 1 november 

** Mätpunkt 1 november, avser vikariat och allmän visstidsanställning 

*** Antal arbetade timmar under året/årsarbetstid. Avser timanställda, PAN-anställda, säsongsanställda samt 

bidragsanställningar 
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Finansiering 

 
 

 

Driftkostnader, netto (tkr)    

 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget-

avvikelse 

    

Kommunalskatt 697 693 725 879 2 849 

Generella statsbidrag 171 614 192 467 214 

Finansiella intäkter 26 258 18 912 1 828 

Finansiella kostnader -2 950 -1 999  4 000 

Förfogande medel   5 420 

Semesterlöneskuld -3 872 -3 123 377 

Pensionskostnader -13 687 -14 942 -1 269 

Pensionsförsäkring     

Justering arbetsgiv.avg, 

avtalsförsäkringar 

11 274 3 821 3 121 

Netto finans 886 330 921 015 16 540 

    
 

 

 
KOMMUNALSKATT 

Kommentarer till bokslutet 

Skatteintäkterna för 2016 består av tre delar: 

1. Preliminär skatt för 2016 utbetald under 

året = 728 691 tkr 

2. Slutavräkning kommunalskatt 2015 =715 

tkr (varav 117 tkr uppbokat 2014 rest 2015 

som minskad intäkt 1 181 tkr) 

3. Preliminär avräkning kommunalskatt 2016 

= -3 527 tkr 

 

Det budgetmässiga överskottet beror på att den 

preliminära avräkningen för 2016 blivit bättre än 

budget.  

 

GENERELLA STATSBIDRAG 

Kommentarer till bokslutet 

Generella statsbidrag består av följande poster:  

 

DELPOST TKR 

Inkomstutjämning 179 432 

Kostnadsutjämning -25 582 

Regleringsavgift -586 

Generellt stöd flykting 4 946 

Fastighetsavgift 37 270 

LSS-utjämning -3 013 

  

Summa 192 467 

 

 

Inkomstutjämningen är beroende av de antaganden 

som görs om utvecklingen av kommunens och 

rikets skatteunderlag samt kommunens 

befolkningsutveckling. 

 

Kostnadsutjämningens utfall beror dels på 

kommunens utveckling av befolkningsandelar i 

olika åldersgrupper jämfört med utvecklingen i 

riket, och dels på ett stort antal andra faktorer.  

Utfallet följer i stort budgeten med vissa mindre 

avvikelser upp eller ner. 

 

Fastighetsavgiften ersatte den statliga 

fastighetsskatten 2008. Införandet 2008 var 

neutralt, såväl för varje enskild kommun som för 

staten. Intäkterna från den kommunala 

fastighetsavgiften fördelades lika mellan 

kommunerna, 1 314,52 kronor per invånare. 

Intäkten neutraliserades av att anslaget 

kommunalekonomisk utjämning minskade med 

motsvarande belopp. Från och med 2009 ska den 

årliga intäktsförändringen från fastighetsavgiften 

tillföras respektive kommun och adderas till det 

utbetalade beloppet 2008. Avgiftsintäkterna blir 

först kända vid slutet av året efter beskattningsåret. 

Det vill säga avgiftsintäkterna år 2015 blir först 

kända i slutet av år 2016. Årets resultat förbättrades 

med 213 tkr jämfört med prognosen, resultat är 

37 270 tkr. 

Generellt stöd flykting är ett tillfälligt statsbidrag 

med anledning av flyktingsituationen, kommunen 

har erhållit ett statsbidrag på 14,6 mkr varav 2,7 

mkr har redovisats på 2015, 4 9 mkr på 2016 och 

resten kommer att redovisats på 2017. 
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FINANSIELLA INTÄKTER 

 
Kommentarer till bokslutet 

De externa finansiella intäkterna består av ränta på 

kommunens likvida medel (15 tkr), ränta för 

utlämnade lån (2 541 tkr), avser reverslån 

kommunföretag AB och Kommuninvest, utdelning 

på aktier (2 661 tkr), samt borgensavgifter (2 487 

tkr). Här har även redovisats regleringen från Cura 

individutveckling med (2 553 tkr). Avvikelsen 

mellan budget och utfall beror på högre intäkter än 

budgeterat från, borgensavgift, reglering Cura och 

lägre intäkter än budgeterat, från internräntan 986 

tkr.  

 

FINANSIELLA KOSTNADER 

 

Kommentarer till bokslutet 

Låneräntan är beräknad på en låneskuld på ca 230 

mkr, med en kalkylerad snittränta med 2,5 procent. 

Kommunens snittränta för 2016 blev 1,43 procent 

och låneskulden blev lägre än kalkylerat (lägre 

investeringsutgifter än kalkylerat) vilket förklarar 

en stor del av budgetavvikelsen. Även 

räntekostnaden för pensionskostnaderna och 

aktiverad räntekostnad visar en sammanlagd positiv 

avvikelse med 963 tkr. 

 
FÖRFOGANDE MEDEL 

 

Kommentarer till bokslutet 

Av kommunfullmäktiges förfogande på 1 000 tkr, 

har inget utnyttjats under året. Merparten av den 

centrala potten för 2016 års lönerörelse har 

fördelats ut till verksamheterna efter genomförda 

lokala förhandlingar. Av de ursprungligen 

budgeterade 19 mkr för ändamålet återstår ca 4,4 

mkr, dessa är intecknade för ej utnyttjad flexibel 

arbetstidsmodell.  

 

SEMESTERLÖNESKULD 

 

Kommentarer till bokslutet 

Här budgeteras och bokförs årets ökning av 

semesterlöneskulden och skulden till personal med 

okompenserad övertid. Under 2016 har 

okompenserad övertid varit oförändrat och antalet 

sparade semesterdagar haft en liten minskning. 

Samtidigt måste den innestående skulden räknas 

upp med årets löneökningar. Dessutom har vissa 

utbetalningar av innestående förmåner och sparad 

semester över 40 dagar belastat kontot under året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSIONSKOSTNADER 

 

Kommentarer till bokslutet 

KPA gör beräkningar av kommunens 

pensionskostnader. Verksamheterna betalar de 

pensionskostnader som personalen tjänar in under 

året genom att en del av 

personalomkostnadspålägget (”Po-pålägget”) sätts 

av för dessa kostnader.  Här bokförs differensen 

mellan preliminära Po-pålägget och det verkliga 

utfallet. 

 

De pensionsavtal som gäller (KAP-KL och AKAP-

KL.) innebär i korthet att ca 4,5 procent av den 

årliga lönesumman avsätts till pensioner. 

Kommunfullmäktige har beslutat att hela 

avsättningen skall utgöra individuell del (årets 

kostnad inkl löneskatt 27,8 mkr). AKAB-KL som 

gäller from 2014 är helt avgiftsbestämt och gäller 

för arbetstagare som är födda 1986 och senare. 

Kommunen har även valt att försäkra bort 

pensionsgrundande lönedelar över ATP –taket ( lön 

över 7,5 inkomstbasbelopp). Det som ligger kvar 

till grund för pensionsskulden i bokslutet är gamla 

delar från PA-Kl och särskild avtalspension, här har 

även bokats upp avsättning för förtroendevalda 

pensionärer. Denna skuld uppgår till 6,6 mkr.  

 

Kommunen har även pensionskostnader i form av 

utbetalningar till pensionärer, årets utbetalningar 

14,6 mkr inkl löneskatt. Även dessa kostnader 

beräknas av KPA. Till själva utbetalningssumman 

kommer den särskilda löneskatten på 24,26 %. 

Dessutom bokförs kostnader för avgifter för 

individuellt tecknade pensionsförsäkringar och 

förvaltningsavgifter. Den totala kostnaden för 

pensioner under året blev 44,9 mkr.  

 

Avtalsförsäkringar 

 

Här bokförs differensen mellan preliminära Po-

pålägget arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar. 

Årets differens blev 3,8 mkr, i denna differens ingår 

sänkt avgift för äldre och yngre med 2,1 mkr.  
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SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AB 

VERKSAMHETSRAPPORT 
 

 

 

       

      Ordförande: Roine Olsson           Vice ordf: Bengt-Åke Karlsson 

                             Verkställande direktör: Roger Mattsson 

   

              SAMMANDRAG (TKR) 

  2016 2015 

   

Antal anställda 40 39 

Totala Intäkter  159 944 147 695 

Resultat efter finansiella poster 10 107 12 390 

Balansomslutning 520 193 474 407 

Eget kapital 56 181 51 008 

Soliditet 10,8 % 10,8 % 

 

   

 

 

 

VERKSAMHETEN 

Bolaget har under året haft verksamhet inom 

områdena elnät, vattenförsörjning, 

avloppsverksamhet, mark- och 

anläggningsentreprenader samt 

bredbandskommunikation. I det av koncernen 

helägda dotterbolaget Sölvesborgs Energi AB 

bedrivs handel med och leveranser av elenergi. I 

det av koncernen helägda dotterbolaget 

Sölvesborgs Fjärrvärme AB bedrivs produktion 

och distribution av fjärrvärme. 

All personal är anställd i Sölvesborgs Energi och 

Vatten AB och dotterbolagen köper kompetens 

och resurser av moderbolaget. 

. 

 

ÅRET HÄNDELSER 

ELNÄT 
 
Rörelsegrenen Elnät svarar för drift- och 

underhåll av elnäts-anläggningar i centrala 

Sölvesborg. Antalet kunder i nätet ligger på 5 

536 st (5463). Energiomsättningen i elnätet blev 

82 GWh (81).  

Maxeffekten var 20,6 MW (17,4). 

Elnätsförlusterna var 4,4 % (4,3). Två 

vindkraftverk (2x 2 MW) är anslutna till elnätet. 

Dessa genererar ca 12 GWh. Ett flertal villor har 

anslutit solpaneler till elnätet. 

Antalet lyckade insamlingar av mätvärden ligger 

på en för låg nivå vilket resulterat i utredning av 

större uppgradering av insamlingssystemet.  

Under året har vi upphandlat och beställt en ny 

krafttransformator (25/32,5 MVA) till ställverket 

Svarta Led som kommer att installeras under 

2017. Vi har dessutom bytt ut samtliga reläskydd 

i HSP-nätet. 

Elnätspriserna för säkringskunder var 

oförändrade jämfört med föregående år, dock 

har vi aviserat höjning inför 2017 då 

överliggande regionnätsägare höjt kostnaden för 

vårt 50kV uttagsabonnemang. 

Tillgängligheten i elnätet har under året varit 

mycket god. Elberedskap sker med både egen 

och extern personal.  

 

VATTENDISTRIBUTION OCH 

AVLOPPSRENING 

 

Rörelsegrenen svarar för drift- och underhåll, 

samt utbyggnad och utveckling av de allmänna 

vatten- och avloppsanläggningarna. Sölvesborgs 

Energi och Vatten AB är huvudman för den 
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allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom 

Sölvesborgs kommun. Detta innebär drift- och 

underhåll samt investeringar av vatten- och 

avloppsanläggningen samt rörledningsnätet. 

Beredskap sker med egen personal. 

 

Producerad mängd renvatten låg på 2,2 miljoner 

m3 (2,2). 

 

Behandlad mängd avloppsvatten låg på 2,6 

miljoner m3 (4,1). 

 

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och 

behöver skyddas för att säkra en långsiktig 

tillgång till rent vatten. Inrättande av 

vattenskyddsområden (VSO) är ett av verktygen 

för att garantera hög kvalitet på dricksvattnet och 

vi har därför tagit fram ett förslag till 

vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för 

Östra Listerlandet. Arbetet kommer att fortsätta 

under 2017 med totalt åtta stycken nya 

vattenskyddsområden i kommunen. Som ett led i 

arbetet med att införa vattenskyddsområden har 

en arbetsgrupp bildads i Sölvesborgs kommun 

med syftet att skapa dialog och bygga upp 

kunskapen om vad införandet av VSO innebär. 

Arbetsgruppen består av representanter från 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Svensk Mink, 

Hushållningssällskapet, Lyckeby Starch AB, 

Miljöförbundet Blekinge Väst, Sölvesborgs 

kommun och Sölvesborg Energi som sakägare. 

 

Samtliga vattentäkter i kommunen har 

vattendom utom Pilens vattentäkt, där ansökan 

om lagligförklaring av tillstånd till uttag av 

grundvatten skickats in till Mark- och 

miljödomstolen.  

 

Vi hade under 2016 återigen en 

rekordförbrukning av dricksvatten på 2,2 

miljoner m3. Ombyggnaden av Hörviks 

vattenverk, för att möjliggöra inkoppling av två 

nya vattentäkter, har på grund av flera orsaker 

dragit ut på tiden och kommer att tas i full drift i 

början på 2017. 

 

Under året har ett projekt tillsammans med 

Bromölla startats upp för att långsiktigt säkra och 

förstärka vattenförsörjningen till Sölvesborgs 

kommun. 

 

En ny kolfilteranläggning med UV-ljus har tagits i 

drift och behandlar vattnet från vattentäkterna 

Pilen och Svarta Led, på grund av förhöjda halter 

av bekämpningsmedelsrester i råvattnet. 

 

På högreservoaren i Stiby har en ny manlucka 

med dubbeltätning installerats med inbyggd lås- 

och larmfunktion. Detta har resulterat i en större 

driftsäkerhet och mindre risk för förorening av 

dricksvattnet.  

 

Löpande arbete med utbyte av flödes- och 

turbiditetsmätare har pågått, vilket innebär bättre 

kontroll av vårt vatten. 

 

. Under 2016 fortsatte utbyggnaden av det 

allmänna va-nätet i Sandviken, etapp 4b, där ca 

70 fastigheter kommer att få möjlighet att ansluta 

sig i början av 2017. Utbyggnaden av etapp 5 

blev överklagad, vilket innebär att planerad 

utbyggnadsstart, som var hösten 2016, är 

framflyttad. 

 

VA-utbyggnaden i Mörby Backe och Siretorp 

blev under 2016 klar för inkoppling, vilket 

innebär att ytterligare ca 70 fastigheter har fått 

möjlighet att ansluta sig till det allmänna VA-

nätet. 

 

Under 2016 påbörjades utbyggnaden i den 

södra delen av Pukavik, och kommer under 

2017 att fortsätta i den västra delen, detta berör 

ca 75 fastigheter.  

 

 

Under 2016 lämnades ansökan om nytt tillstånd 

för Nogersunds avloppsreningsverk in, gällande 

utbyggnad av nuvarande avloppsreningsverk 

samt tillstånd för utsläpp av renat avloppsvatten 

till Hanöbukten. Sölvesborgs Energi och Vatten 

AB har för avsikt att bygga ut flera fritids- och 

omvandlingsområden med allmänt 

spillvattennät, samt på sikt även lägga ner 

mindre avloppsanläggningar och överföra detta 

till Nogersunds avloppsreningsverk. Parallellt 

med ansökan har befintligt avloppsreningsverk 

optimerats för att kunna möta gällande krav och 

tillstånd. 

 

Två stycken vassbäddar, 5 och 6, av totalt tio 

stycken, tömdes under året och under 2017 

kommer ytterligare 2 stycken att tömmas och är 

därför nu avställda. Tidigare tömda vassbäddar 

är under återhämtning och det har inneburit att 

centrifugering och bortforsling av slam fortsatt.  

 

På avloppsreningsverket i Sölvesborg har vi 

installerat en ny blåsmaskin, med bättre 

driftsäkerhet och minskad energiförbrukning 

som resultat. Vi har även installerat nya 

omrörare i biosteget, med bättre servicevänlighet 

och som lett till att ytskummet har minskat. Vi 

har under året jobbat med att reducera 

problemen med slamskumning på verket, och 

det har gett bra resultat. Inloppspumpstationen 
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är gammal och utsliten och en ny är 

färdigprojekterad och ska handlas upp under 

2017. 

 

 Projektering och upphandlingsunderlag för flytt 

av Järnvägsparkens pumpstation är framtaget och 

kommer att handlas upp under 2017. Nuvarande 

pumpstation ligger under en lekplats och har en 

dålig arbetsmiljö för vår personal. Vid flytt av 

denna pumpstation ovan mark, kommer även 

offentliga toaletter finnas med i den nya 

byggnaden. 

 

Ett stort antal pumpar har byts ut på våra 

pumpstationer, vilket lett till att driftsäkerheten 

ökat, och att antal bräddningar på ledningsnätet 

minskat. Vi har även förbättrat det yttre 

underhållet på flertalet av pumpstationerna 

genom målning och nya aluminiumdörrar. I en 

av de största dagvattenpumpstationer som 

avvattnar stora områden i kommunen har nya 

pumpar installerats och all automatik bytts ut. 

 

Vi har även lagt ner mycket arbete på att 

förbättra driftkommunikationen på vårt 

övervakningssystem, och anslutit flera 

anläggningar med fiberkommunikation. Detta 

har resulterat i att antalet kommunikationsfel 

minskat och övervakningen av våra anläggningar 

förbättrats. 

 

 Anslutningsavgifterna var oförändrade och 

brukningsavgifterna höjdes med 6,6 % under 

2016. 

 

En strategiplan med en sammanfattande 

helhetsbild över status och funktion för 

spillvattennätet, samt hur det framtida 

förnyelsearbetet ska prioriteras är framtagen. 

Saneringsarbetet på ledningsnätet kommer att 

påbörjas i Hällevik under början på 2017, och 

sedan fortsätta i Hörvik/Krokås. 

Informationsmaterial till fastighetsägare med 

felkopplade ledningar, där dag- och 

dräneringsvatten är kopplat på spillvattennätet, 

har tagits fram och börjat skickats ut. 

 

Plan för underhållsspolning av 

vattenledningsnätet är framtagen, och 

ledningsnätet i Falkvik, Ysane, Hörvik och 

Krokås har spolats rent under året. Detta 

kommer fortsättningsvis ske löpande under en 5-

års period. 

 

Geografiskt informationssystem (GIS) 

 

Under 2016 har vi bytt höjdsystem från RH70 

till RH2000. Detta innebär att alla utskrivna 

kartor/filter som är skapade före 2016-11-01 har 

fel höjdangivelse. 

 

Vi har uppdaterat våra kartor och databaser med 

inmätningsfiler, samtidigt som vi uppdaterat 

baskartor och grundkartor, och på detta sätt fått 

en bättre dokumentation över vårt ledningsnät.  

 

 

FIBERNÄT 

 

Verksamhetsgrenen omfattar ägande av eget 

fibernät vilket är kommuntäckande och medger 

uppkoppling till internet, IP-tv och IP-telefoni.  

 

Under året har vi utökat resurserna genom att 

anställa en fiberkoordinator vilken hanterar det 

stora flödet av nya kunder som önskar ansluta 

sig till fibernätet. Vi har dessutom utökat antalet 

inhyrda resurser som gräver ner fiber till våra 

nya kunder. 

 

Tillgängligheten och driftsäkerheten på fibernätet 

är mycket hög och har efter uppgraderingen till 

Gbit-nät 2015 inte haft några större fel som kan 

härröras till Sölvesborgs fibernät. 

 

Bredbandsnätet är ett så kallat ”öppet nät” för 

full konkurrens mellan tjänsteleverantörer. Vi 

levererar enbart nättjänster medan Zitius Service 

Delivery AB är kommunikationsoperatör i nätet. 

Kommunikationsoperatörens roll är att drifta 

teknisk utrustning samt att vara den som knyter 

tjänsteleverantörer till nätet. 

 

Under året har vi fått in de sista stora 

tjänsteleverantörerna till våra fiberkunder och nu 

har våra kunder tillgång till Sveriges bredaste 

utbud till exempel Telia, ComHem, 

Bredbandsbolaget, Bahnhof, Bredband2 samt 

många fler som valbara tjänsteleverantörer i vårt 

fibernät.  

 

 I fibernätet är antalet aktiva fiberportar till 

kunder totalt 3 233 st (2 157). Under året har 

antalet nyanslutningar till fibernätet mer än 

fördubblats mot föregående år, 1 076 st (433). 

Vid årets utgång finns ytterligare 1 045 st 

beställda fiberanslutningar där kunderna väntar 

på att bli anslutna.  

 

TEKNIK 

 

De huvudsakliga verksamheterna för 

tekniksektion är att utföra entreprenader (interna 

& externa), utföra kontinuerligt underhåll av 

anläggningar inom dess ansvar samt sköta 

dygnet runt beredskap för avhjälpande av akuta 
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fel i anläggningar. 

Entreprenader samt underhåll utförs inom en 

mängd teknikgrenar såsom gatu- och 

vägunderhåll, vägbelysning el-, VA-, fjärrvärme, 

fibernät samt markentreprenader. 

Tekniksektionen har haft mer än full 

ordertäckning under hela året och rekrytering av 

nya anläggningsarbetare till VA-delen har pågått 

under större delen av året. 

 De arbeten som har utförts är till exempel 

omläggning VA, utbyggnad av elnät, 

nybyggnation av fibernät, utbyggnad av 

fjärrvärme, underhåll av gator och vägar, 

underhåll av vägbelysning samt underhåll av 

VA-anläggningar. 

 
PERSONAL 

 

Sölvesborgs Energi och Vatten AB är en attraktiv 

arbetsplats med en relativt låg 

personalomsättning. Antalet fast anställda vid 

årets utgång är 40 st varav 9 st kvinnor. Under 

året har tre personer slutat och fyra personer 

anställts. Vi noterar även att vi har två vakanser, 

en provanställd samt fyra projektanställda utöver 

ordinarie bemanning vid årskiftet. 

Korttidsfrånvaron låg på 2,0 % (2,2).  

 
 

MILJÖ & KVALITET 

 

Sölvesborgs Energi och Vatten AB är certifierat 

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. 

Under 2016 utfördes två externa revisioner av 

vårt kvalitetsledningssystem. Under året har även 

fyra interna revisioner utförts.  

 
SÖLVESBORGS ENERGI AB 

 

Dotterbolagets verksamhet omfattar handel och 

leverans av elenergi samt tillhörande 

energitjänster. 

Energiomsättningen på 69,8 GWh var något 

högre än budgeterat. Elpriserna på den nordiska 

elbörsen var något högre än under föregående 

år. Stigande kol- och oljepriser tillsammans med 

ett sämre hydrologiskt utfall bidrog till de högre 

prosena. 

 

Året var varmare än ett normalår enligt statistik 

från SMHI. Totalt ca 5 (9) procent lägre 

uppvärmningsbehov än normalt för helåret. 

 

Prisområdesskillnaden mellan EO 3 (Stockholm) 

och EO 4 (Malmö) har varit liten under större 

delen av året.  Stor tillgänglighet i vindkraft 

tillsammans med varm väderlek bidrog till att 

hålla nere de kraftfulla pristopparna som vi kan 

drabbas av i södra Sverige.  

 

Sölvesborgs Energi AB har under året både tagit 

och tappat kunder. Resultatet blev ett 

nettotillskott 

 

SÖLVEBORGS FJÄRRVÄRME AB 

 

Dotterbolagets verksamhet omfattar produktion 

och handel med värmeenergi. Fjärrvärmenätet 

omfattar Sölvesborg och Mjällby. 

 

Värmeleverans har skett enligt plan. 

Energiomsättningen blev drygt 46GWh (43). 

Totalt har värme levererats till våra 496 st (494) 

kunder. Fjärrvärmepriset är samma som 

föregående år. 

 
RESULTAT 

Koncernens resultat och ställning efter finansiella 

poster är 10 107 tkr. Resultatet å r 2015 var mätt 

på motsvarande sätt 12 390 tkr. 

 

Resultatet av koncernens verksamhet och 

ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- 

och balansräkningar. 
 

Ingående balanserade vinstmedel 9 070 497 

Årets resultat 8 309 

Föreslås till ny räkning 9 078 806 

 

 

INVESTERINGAR 

Moderbolagets investeringar i anläggningar och 

inventarier har under året uppgått till 96,6 mkr 

fördelat enligt nedan. 

 
 

Central utrustning 1,5 mkr 

Eldistributionsnät 2,2 mkr 

Fiber 26,5 mkr 

VA-hantering 17,1 mkr 

Fordon o arbetsmaskin 1,2 mkr 

Byggnader och mark 1,3 mkr 

Pågående arbete 46,8 mkr 

 

 

FRAMTIDEN 

VA-utbyggnaden fortlöper enligt plan med 

fortsatt utbyggnad i Sandviken, Mörby och 

Pukavik. På ledningsnätet kommer det göras ett 

antal insatser för att minska mängden 

tillskottsvatten. Det kommer också göras ett 

utskick till de fastigheter som är felkopplade. 

Arbetet med det nya avloppsreningsverket i 
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Nogersund kommer gå in i en ny fas och vi 

planerar för att tömma ytterligare 2 stycken 

vassbäddar under året.  

 

 På färskvattensidan kommer vi arbeta vidare 

med läcksökning och renspolning av delar av 

nätet och fortsätta arbetet med en 

sammankoppling mot Bromöllas vattennät. 

Arbetet med att göra en total kommunal översyn 

av behovet av vattenskyddsområden kommer 

också att fortsätta under året.  

 

Då det gäller stadsnätet är intresset för att bli 

ansluten till fiber fortsatt högt vilket sannolikt 

leder till en ökad investeringsgrad de kommande 

åren. 

 

Inom elnätet förväntar vi oss en något högre 

energiomsättning jämfört med föregående år. 

Fler och fler kommer att investera i solpaneler 

och vi ser det som en utmaning inför framtiden. 

Vi kommer att fortsätta arbetet med att 

kvalitetsäkra mätinsamlingen och därmed närma 

oss målet på 100 procent lyckade insamlingar. 

 

 Rörelsegrenen för mark- och anläggningsarbeten 

bedöms ha full täckning i orderboken. 

Omläggning VA, utbyggnad av fjärrvärme- och 

bredbandsnätet, underhåll på gator och vägar 

samt underhåll av rörledningsnätet beräknas vara 

de huvudsakliga områdena.  

 

För dotterbolaget Sölvesborgs Fjärrvärme AB 

kommer vi prioritera arbetet med en förtätning i 

befintligt fjärrvärmenät.  

 

 För vårt dotterbolag Sölvesborgs Energi AB ser 

vi fortsatt pressade marginaler på elmarknaden. 

Vårt kundnära alternativ, tillsammans med ett 

starkt varumärke bidrar dock till att behålla eller 

öka våra marknadsandelar.  

.. 
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SÖLVESBORGSHEM AB 

VERKSAMHETSRAPPORT 
 

 

 

         

        Ordförande: Viveka Olofsson               Vice ordf: Emilie Pilthammar 

               Verkställande direktör: Johan Braw 

 

    SAMMANDRAG (TKR) 

 

 2016 2015 

   

Antal anställda 30   30 

Nettoomsättning 98 453 96 933 

Resultat efter finans. poster 15 314 10 927 

Balansomslutning 492 820 403 943 

Eget kapital 96 914 85 474 

Soliditet 19,7 % 21,2 % 

 

   

  

VERKSAMHET 

Företaget började sin verksamhet 1952 i form av 

en stiftelse och den första byggnationen stod klar 

1954 - 1955. 

Den 1 januari 1989 ombildades företaget till ett 

aktiebolag. 

Den 31 december 2003 förvärvade bolaget 

samtliga äldrebostäder, gruppboenden etc. med 

tillhörande lokaler från Sölvesborgs kommun. 

Bolaget har till föremål för och ändamål med sin 

verksamhet att tillhandahålla och förvalta 

bostäder, affärslokaler och kollektiva 

anordningar, bedriva härmed anknytande 

verksamhet samt medverka till 

bostadsförsörjningens främjande i Sölvesborgs 

kommun. 
 

ÅRETS VERKSAMHET 

2016 färdigställde bolaget två nya boenden i 

Ljungaviken. Ett LLS-Boende bestående av 

verksamhetslokaler och 6+2 boenden, samt ett 

hyreshus med totalt 39 mindre lägenheter 

(1RoK och 2RoK). Från första dagen är all denna 

nyproduktion uthyrd. Till dessa större projekt 

kan också läggas den omfattande upprustning 

och renovering som under året fortskridit på 

Gerbogården (Äldreboende) i Sölvesborg. Detta 

projekt planeras färdigt vid kommande 

halvårsskifte. 

I slutet av 2016 genomförde Sölvesborgshem AB 

för första gången ett standardhöjningsprojektet, 

följt av en separat hyreshöjning. Det var 

kvarteret Mars (Liljedahlsgatan och 

Vickenbergsgatan) som fick nya lägenhetsdörrar 

med en högre säkerhetsklassning, vilket 

genererade en hyreshöjning med 13 kr/mån från 

och med 170101. Framöver kommer bolaget att 

genomföra fler standardhöjningsprojekt, med 

projektrelaterade hyreshöjningar. 

Under första halvåret 2016 anställde bolaget en 

ny chef för bovärdar och reparatörer. 

2016 reviderade Sölvesborgshem AB bolagets 

miljöstrategi (SHS 2016-03-31 §16). 

 

MILJÖ OCH SÄKERHET 

Under 2016 reviderade Sölvesborgshem sin 

miljöstrategi, vilken antogs första gången 2015. 

Förutom frågor som rör energiförbrukning och 

uppvärmning behandlar strategin områden 

såsom inköpsrutiner och transporter. 

 

Av våra 16 fordon är numera sju renodlade 

elbilar. Ett annat exempel är att vi i första hand 

köper in begagnade möbler istället för nya, och 

att en del av våra arbetskläder är producerade av 

ekologisk bomull eller återvunnen polyester. 

 

Sölvesborgshem har också börjat projektera för 

ett solpanelsprojekt (ca 90 kW) på äldreboendet 

Slottsgården.  

 

FRAMTIDEN 

Sölvesborgshems ambition under de kommande 

åren handlar i stor utsträckning om att 

upprätthålla och utveckla kvaliteten i tjänsterna, 

samtidigt som kostnadsutvecklingen ska vara 

återhållsam. Detta ställer krav på ständiga 
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effektiviseringar och noggrant övervägda 

prioriteringar. 

 

I fråga om nyproduktion är inriktningen 

lägenheter som så många som möjligt har råd 

med. Det innebär små ytor men i en del fall 

också industriproduktion.  

 

Uppvärmning är den största miljöpåverkan i 

fastighetsbranschen. Tack vare 96 proc 

klimatneutral fjärrvärme, i vissa fall bergvärme 

och värmepumpar, ligger Sölvesborgshems 

bestånd mycket bra till i den delen. På en del 

andra områden kan dock ytterligare framsteg 

ske. Det handlar om inköp av varor, om egna 

transporter och flera aspekter av cirkulär 

ekonomi.  

 

Under de kommande åren sker mycket 

utveckling av digitala metoder för såväl 

fastighetsförvaltning som kundrelationer.  

 

Underhållsmässigt är ambitionen att hålla en 

jämn takt med angelägna projekt.  

 

Såvitt gäller entreprenadbranschen är pågående 

högkonjunktur i kombination med 

arbetskraftsbrist, och möjligen en del faktorer till, 

ett bekymmer för kostnadsutvecklingen. 

Kommande räntenivåer är svårbedömda. 

Avskrivningskostnaderna kommer succesivt att 

öka, pga nya redovisningsregler.  

 

I alla dessa arbetsområden är det viktigt att ha 

drivande och kunnig personal. Därför är en 

stimulerande organisationskultur, i kombination 

med medveten arbetsgivarmarknadsföring, 

angelägen.  

. 
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SÖLVESBORGS KOMMUNFÖRETAG AB 

VERKSAMHETSRAPPORT 
 

 

 

  

    

    Ordförande: Heléne Björklund   Vice ordf: Daniel Berg, Jeppe Johnsson 

           Verkställande direktör:  Lars Ericsson 

 

           SAMMANDRAG (TKR) 

 

 2016 2015 

   

Resultat efter skatt -129 -173 

Balansomslutning 231 899 229 449 

Eget kapital 62 634 62 763 

Soliditet 27,0 % 27,4 % 

 

   

    

     

  

 

VERKSAMHETEN 

 

Bolaget skall övergripande samordna de 

kommunala bolagens verksamheter genom att äga 

och förvalta aktier och andelar i kommunala företag 

inom Sölvesborgs kommun.  

 

Från och med 2010 fusionerades Sölvesborgs 

Industri AB in i Sölvesborgs Kommunföretag AB.  

 

RESULTAT 

 

Resultatet efter finansiella poster innan skatt och 

bokslutsdispositioner uppgår till -2 661 tkr. Bolaget 

har fått koncernbidrag från dotterbolagen med 

3.200 tkr för 2016. Räntan som betalas till 

kommunen för reverslån inte är avdragsgill uppgår 

den skatt som bolaget måste betala till mer än 

resultatet. Årets resultat slutar på minus 129 tkr för 

2016.   

 

Bolagets ekonomi innehåller enbart ett fåtal poster. På 

kostnadssidan finns vanligtvis den ränta som betalas 

till kommunen på det reverslån som bolaget tagit för 

att finansiera köpet av aktierna i de kommunala 

bolagen.  

 

 Bolagets intäkter består av räntor på bankmedel 

 

Eget kapital uppgår till 63 mkr vid årets utgång.
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SÖLVESBORG BROMÖLLA 

KOMMUNALFÖRBUND 

VERKSAMHETSRAPPORT 
 

 

 

         

        Ordförande: Jenny Önnevik  Vice ordf: Helené Björklund  

              Förbundschef: Bo Hansson 

 

    SAMMANDRAG (TKR) 

 

 2016 2015 

   

Antal årsarbetare 269   256 

Omsättning  266 916 249 236 

Resultat  -2 313 137 

Balansomslutning 31 288 27 867 

Eget kapital  -967 1 346 

Soliditet 4,8 % 4,8 % 
 

   

 

 

VERKSAMHET 

Förbundet bildades 2000-01-01 med 

verksamhetsansvar från 2000-07-01 och är sedan 

dess huvudman för medlemskommunernas 

gymnasie- och vuxenutbildning. Förbundet har 

svarat för delar av kommunernas 

gymnasiesärskola och bedriver Lärcentret i 

Bromölla som uppdrag. 

 

2011-01-01 tillfördes verksamheter från 

Samverkansförbundet Bromölla-Sölvesborg och 

namnet ändrades till Sölvesborg-Bromölla 

Kommunalförbund. Den politiska organisationen 

förändrades samtidigt genom att det under en 

mindre direktion inrättades en gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnd. 

 

2013-07-01 överfördes huvudmannaskapet för 

gymnasiesärskolan till förbundet, undantaget 

elever som väljer extern utbildning. 

 

Detta gör att förbundets verksamhet omfattar 

gymnasieskola, gymnasiesärskola, 

vuxenutbildning, Lärcenter, IT, städ och service, 

måltidsverksamhet samt personaladministration 

och lönehantering. 

 

RESULTAT 

Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund (SBKF) 

redovisar ett resultat på -2 313 kkr för 

verksamhetsåret 2016. 

 

Serviceverksamheterna redovisar ett resultat på 

950 kkr vilket är i nivå med budget. PAlön har 

under året genomfört ett utvecklingsarbete. 

Utvecklingsarbetet belastar resultatet med drygt 

500 kkr.  

 

Utbildningsverksamheten redovisar en avvikelse 

gentemot budget på – 3,5 Mkr. Avvikelsen kan i 

allt väsentligt hänföra sig till  

 ökat resursbehov med anledning av fler 

elever 

 ökat resursbehov med anledning av 

obehöriga/nyanlända elever 

 ökat resursbehov med anledning utav 

elevvård 
 

INVESTERINGAR 

Förbundet har totalt investerat 1,6 mkr och avser 

framförallt IT-investeringar. 

 

2016 OCH FRAMTIDEN 

Verksamhetsåret 2016 får anses vara ett 

exceptionellt år. Omvärldsläget medförde att ett 

stort antal medmänniskor sökte skydd i Sverige. 

Flera kom till våra kommuner. De 

ansträngningar som hade att komma tillstånd för 

att hantera situationen har krävt ett anpassat 

ledarskap och medfört insatser utöver det 

planerade av medarbetaren. Under ogynnsamma 

tidsförhållanden och med en rådande brist på 

erforderliga resurser, såväl kompetenser som 

lokaler m m har förbundet inom samtliga 

verksamheter kunnat hantera situationen. Dock 
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kan det av årets resultat utläsas att det medfört 

en ökad belastning, vilken inte kan anses varit 

möjlig att förutse sommaren 2015 då 2016 års 

ramar lades fast.  

 

Utöver världslägets påverkan på förbundets 

budget har även lokala händelser medfört 

avvikelser för budgeten. De åtgärder som har att 

ske med anledning av den arbetsmiljösituation 

som råder vid köket på Brogården är en sådan 

lokal händelse. Av positiv karaktär är att flera 

praktikanter, motsvarande, har kunnat beredas 

sysselsättning inom verksamheten Städservice. 

 

Förbundet har, genom uppföljning av det 

ekonomiska läget, kunnat se en ökad belastning. 

Ett antal åtgärder har vidtagits, inom ramen för 

verksamheternas ansvar. En ökad kostnadsmed-

vetenhet, återhållsamhet vad avser 

personersättning m fl exempel kan nämnas.  

 

Det kan konstateras att kostnaderna för den 

interkommunala verksamheten även detta år 

visar på en negativ avvikelse. Dock kan det 

konstateras att den positiva trenden, ökat antal 

elever vid Furulundsskolan, synes fortsätt. 

Förbundet ser därför att det bör råda en balans 

2017. 

 

Under året har en förbundsgemensam strategisk 

plan utarbetats. Planen möjliggör en långsiktig 

planering. Vidare har en samlad 

verksamhetsplan och budget för år 2017 med 

plan för åren 2018 och 2019 tagits fram. 

Verksamhetsplanen fastställdes vid beslut av 

direktionen november 2016. 
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