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Verksamhets- och ekonomirapport mars 2021 

Sammanfattning 

Förvaltningen har tillsammans med HR avdelningen planerat inför 

arbetet med kompetensförsörjning 2021. Detta utifrån den nya 

kommunövergripande strategin för kompetensförsörjning med tillhörande 

modell och arbetssätt som antogs av Kommunstyrelsens den 20 oktober 

2020. Arbetet ska resultera i en kompetensförsörjningsplan för 

förvaltningen som beräknas vara klar under april. 

Restriktionerna kring covid-19 påverkar fortfarande på olika sätt i verk-

samheterna. Osäkerheten är stor gällande att få in budgeterade 

hyresintäkter för Strandbadet, Stråhallen och uthyrning av lokaler.  

Kultur- och föreningsnämnden redovisar ett överskott mot budget 

motsvarande 412 tkr efter utgången av mars månad. Prognos för 

nämnden är ett underskott på cirka 3,75 mnkr vid årets slut, men det 

råder mycket stor osäkerhet med anledning av covid-19. 

 

Kultur- och föreningsförvaltningen föreslår att kultur- och förenings-

nämnden godkänner verksamhets- och ekonomirapport för mars 2021.   

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2021. 

Verksamhets- och ekonomirapport mars 2021.   

 

Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och föreningsnämnden godkänner verksamhets- och 

ekonomirapport för mars 2021.  

 

 

Maria Motin 

Tf förvaltningschef 
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1. Förvaltningsövergripande sammanfattning 

Förvaltningen har tillsammans med HR avdelningen planerat inför arbetet med kompetensförsörjning 

2021. Detta utifrån den nya kommunövergripande strategin för kompetensförsörjning med tillhörande 

modell och arbetssätt som antogs av Kommunstyrelsens den 20 oktober 2020. Arbetet ska resultera i 

en kompetensförsörjningsplan för förvaltningen som beräknas vara klar under april. 

Restriktionerna kring covid-19 påverkar fortfarande på olika sätt i verksamheterna. Osäkerheten är 

fortfarande stor gällande bland annat att få in budgeterade hyresintäkter för Strandbadet, Stråhallen 

och uthyrning av lokaler. Enligt de lokala allmänna råden gällande covid-19 och för att minimera 

risken för smitta, är fortfarande de flesta verksamheterna stängda tills vidare. Några verksamheter är 

helt stängda medan andra håller delvis öppet, se nedan: 

Arkivet håller stängt men det går att boka tid för besök i arkivet. 

Konsthallen håller stängt 

Stråhallen håller stängt, men är öppet för föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 

eller senare samt för skolans lektioner. 

Strandbadet håller stängt för allmänheten men håller öppet för skolans simskoleverksamhet. Öppet 

också för föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. 

Biblioteket fortsätter hålla sina lokaler stängda för allmänheten. Biblioteket erbjuder dock flertalet 

tjänster som bland annat bokleveranser till riskgrupper och reservering av böcker, boka tider för lån av 

dator, kopiering med mera. 

Kulturskolan har digital distansundervisning. 

Kommunen avstår från att hyra ut lokaler till externa aktörer. Detta gäller inte idrottshallarna för 

bokade träningstider för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. 

Kommunen har ställt in samtliga publika evenemang. 

Kultur- och föreningsnämnden redovisar ett överskott mot budget motsvarande 412 tkr efter utgången 

av mars månad. Prognos för nämnden är ett underskott på cirka 3,75 mnkr vid årets slut, men det råder 

mycket stor osäkerhet med anledning av covid-19. 

 

2. Verksamhet 

2.1 Information från enheterna 

Ledning och arkiv 

E-arkivet snart på plats, ska installeras klart den 12 april. Ett av pilotprojekten är nedlagt på grund av 

att det i sagda modul inte finns bevarandeinformation. Projektet koncentrerar sig därför i första hand 

på Bygg-R som är den andra piloten. Förfrågning från BRT har inkommit om ett eventuellt samarbete 

kring e-arkivet. 

Arkivet har bidragit med digitala föreläsningar via kontaktcenter och Diggi&Tala, vilket varit 

uppskattat. Tre föreläsningar har genomförts och två till är bokade i april. 

Rekrytering pågår gällande förvaltningschef, sista datum för ansökan är 26 april 2021. 
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Bibliotek och allmänkultur 

Smitta Covid-19 har upptäckts på enheten. Åtgärder har vidtagits för att eliminera fortsatt spridning. 

Personal som kan arbetar hemifrån. Skyddsåtgärder på biblioteket har stärkts, bland annat har 

munskydd och visir till personalen har införskaffats. 

Bibliotekets lokaler är fortsatt stängda för spontana besök men verksamhet pågår. Förutom lån av 

media och användning av dator, finns förpackade bokpåsar med böcker för små barn och deras vuxna 

och för vuxna. Genom tjänsten boka bibliotekarie får låntagare hjälp digitalt med mer tidskrävande 

frågor. Det kan bland annat vara, boktips och att söka litteratur och att hitta på bibliotekets webbplats. 

Hemleverans av böcker till riskgrupper fortsätter i samarbete med Fixarservice. 

Rådgivarna jobbar fortsatt på distans. 

Konst i Karlskoga. Konsthallen och gallerierna i biblioteket stängda. Nya möbler till foajén och ny 

affischvägg har installerats i konsthallen. 

Bibliotek och allmänkultur har nu varit hbtq-certifierade i tre år och i april kommer enheten att 

genomgå en omcertifiering. Omcertifieringen innebär att följa upp det arbete som gjorts samt att ta 

fram en ny handlingsplan för de kommande tre årens arbete. Detta kommer ske med stöd av RFSL:s 

utbildare i en digital heldagsworkshop tillsammans med två andra hbtq-certifierade verksamheter i 

Sverige. Enhetens arbetsgrupp för mänskliga rättigheter kommer delta i workshopen. 

Bibliotekets digitala fantasilabb bjuder in barn att delta i Ramadanpyssel. 

Månadens tema i sociala medier för april är hopp som i hoppfullhet inför framtiden, vilja att förändras, 

våren och ljuset. 

Ny entréskylt är på plats vid entré till biblioteket och arkivet. 

Via bibliotekets webbplats och Facebooksida kan barn och vuxna i deras närhet ta dela av digitala 

sagostunder. Fem roliga och tankeväckande sagostunder där Peter Sundh läser högt ur Per 

Gustavssons prinsessböcker. 

Delar av personalen har deltagit i en heldagskonferens, Rummet och ljuset – en konferens om ljus och 

belysning i offentlig miljö. En mycket lärorik och inspirerande konferens om betydelsen av ljus och 

belysning för hur vi upplever och använder rummet. Nya och inspirerande kunskaper att ta med inför 

framtida ombyggnation och omgestaltning av biblioteksrummet. 

Föreningsstöd 

Stråhallen - Skrantaskolan har lektioner på dagtid samt föreningsverksamhet för barn födda 2002 och 

senare under eftermiddag och kväll. Personalen fortsätter att jobba med underhållsarbete och ser till att 

hallen hålls fräsch. 

Lokalbokningen har anpassat bokningarna efter gällande restriktioner och kommunicerat ut detta till 

föreningslivet. Pågår också arbete med att rensa ut gamla bokningar i bokningssystemet. 

Föreningskonsulenten meddelar att nu är foldern färdig gällande ”Koll på Cannabis” utformad av 

Västra länsdelar mot droger. Informationen är mest riktad till föräldrar och anhöriga men alla kan ha 

nytta av att läsa denna information. Den kommer att skickas ut till barn- och ungdomsföreningarna. 

Slutspelet är i full gång i Nobelhallen för BIK Karlskoga. 
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Kulturskolan 

Mars månad gjordes ett försök att erbjuda individuell undervisning fysiskt. Detta togs emot med glädje 

av de elever det gällde men efter påsklovet återgick verksamheten åter till distansundervisning digitalt 

på grund av den mycket höga smittspridningen i Karlskoga. 

Filmen som skall ersätta kulturskolans Öppet hus är producerad och kommer att levereras till alla i åk 

1-3 och deras föräldrar. 

Strandbadet 

Strandbadet stängde 5 november 2020 för allmänheten på grund av covid-19. Den verksamhet som 

fortsatte var simskolor och föreningsliv för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. 21 december 

kom nya restriktioner gällande föreningsliv vilket innebar att endast elitträning var tillåten. 18 januari 

startade simskoleverksamheten upp, 25 januari fick föreningsliv för barn och ungdomar födda 2005 

eller senare börja träna igen och 8 feb fick föreningsliv med barn och ungdomar födda 2002 och 

senare starta upp sin träning. Tillsvidare är det fortsatt stängt för allmänheten. 

Sommarsimskola kommer att bedrivas av Strandbadet 2021. Information har gått ut till medborgare 

via sociala medier. Det kommer vara en Corona anpassad simskola vilket innebär mindre grupper och 

inga föräldrar eller anhöriga får närvara. Simskolan är under vecka 25-27 och vecka 26 är det även 

simskola för grundsärskolebarn. 

2.2 Uppföljning av synpunktshantering 

Synpunkt Beskrivning Åtgärd 

Förslag Synpunktslämnaren önskar att placering av 

bronsskylten för Maja Ekelöfs plats ses över. Den är 

svår att läsa med nuvarande placering på den låga 

muren. 

Kultursekreteraren tar med 

synpunkten till arbetsgruppen för 

offentlig konst. 

 

3. Personal 

3.1 Sjukfrånvaro 

 

Sjukfrånvaron ligger något lägre än förra året under samma period. Dock visas inte totalbilden 

för mars förrän efter 20 april vilket kan innebära en något ökad sjukfrånvaro. Personalen uppmanas att 

testa sig för covid-19 vid förkylningssymtom. Ett fåtal långtidssjukskrivningar totalt i förvaltningen. 
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4. Ekonomiskt utfall 

4.1 Driftredovisning 

 Utfall Jan 

- Mar 2021  

Budget Jan 

- Mar 2021  

Återstår 

Jan - Mar 

2021  

Budget 

2021  

Prognos 3 

2021  

Avvikelse 

Ledning KFN 1 998 2 453 455 9 817 9 567 250 

Föreningsbidrag 

och stipendier 

1 190 1 190 0 4 760 4 760 0 

Bibliotek och 

allmänkultur 

3 887 4 058 171 16 239 16 239 0 

Kulturskola 3 259 3 700 441 14 806 14 806 0 

Föreningsstöd 6 515 6 505 -10 26 029 27 529 -1 500 

Strandbadet 2 920 2 275 -645 9 105 11 605 -2 500 

Summa Kultur- 

och 

föreningsnämnd 

19 769 20 181 412 80 756 84 506 -3 750 

Kultur- och föreningsnämnden redovisar ett överskott mot budget motsvarande 412 tkr efter utgången 

av mars månad. 

Ledning redovisar ett överskott på grund av vakans. Dessutom finns inte några kostnader för e-arkiv 

än. Medel för löneöversyn 2021 finns under ledning och kommer att fördelas på respektive enhet när 

löneöversynen är genomförd. Helårsprognos för ledning är cirka 250 tkr. 

Bibliotek och allmänkultur redovisar ett överskott. Det beror bland annat på att utställningar och 

programverksamhet inte kunnat genomföras än i år på grund av covid-19. Vikarier har inte tagits in 

vid sjukfrånvaro. 

Kulturskolan redovisar ett överskott. Tjänstledigheter har inte ersatts fullt ut. Terminsavgiften för 

deltagare våren 2021 subventioneras med 50% för samtliga. Det innebär att elevintäkterna är cirka 150 

tkr lägre än budgeterat för vårterminen. Detta görs för att kompensera för förändrad verksamhet och 

inställda lektioner på grund av covid-19 för hösten 2020 och våren 2021. Verksamheten håller på att 

implementera ett nytt administrativt system. Det gamla systemet finns fortfarande kvar under 2021 

men är uppsagt till årsskiftet vilket medför dubbla licensavgifter under året. 

Föreningsstöd redovisar ett mindre underskott efter mars. Sporthallen Stråhallen redovisar ett 

underskott på cirka 315 tkr med anledning av att hallen är stängd för allmänheten sedan november 

förra året. När hallen får öppna igen innebär det att tidigare köpta periodkort/abonnemang för 

racketspel kommer att förlängas med två månader. Helårsprognos är ett underskott på cirka 1,0 mnkr 

under förutsättning att hallen får öppna upp för allmänheten till sommaren. Nämnden har fått ökad 

driftram för ny föreningslokal på Kilsta IP. Invigning av föreningslokalen beräknas ske i maj. Det 

innebär att hyra kommer att debiteras från juni månad. B-hallen är stängd för säsongen men spel pågår 

fortfarande i Nobelhallen på grund slutspel. Det råder mycket stor osäkerhet kring hyresintäkter på 

grund av covid-19. Helårsprognosen är ett underskott för hyresintäkter på cirka 500 tkr. 
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Strandbadet redovisar ett underskott efter mars. I och med de lokala allmänna råden som medförde att 

badet fick stänga för allmänheten från den 5 november 2020 minskade intäkterna kraftigt. När badet 

får öppna igen innebär det att tidigare köpta periodkort för bad och gym kommer att förlängas. Om 

anläggningen först kan öppnas igen efter sommaren innebär det att Strandbadet kommer redovisa ett 

underskott om cirka 2,5 mnkr vid årets slut. 

Prognos för nämnden är ett underskott på cirka 3,75 mnkr vid årets slut, men det råder mycket stor 

osäkerhet med anledning av covid-19. 

4.2 Uppföljning av treårsbudget 

Redovisning (tkr) Ingående balans 

2021 

Prognos 2021 Prognos           

2020-2022 

Resultat i förhållande till budget 0 -3 750 -3 750 

Kommunfullmäktige har beslutat att föregående års överskott inte får föras med. Det innebär att 

ingående balans 2021 för Kultur- och föreningsnämnden är noll. Helårsprognosen för 2021 är ett 

underskott på cirka 3,75 mnkr, men stor osäkerhet råder på grund av rådande pandemi. 

4.3 Löneutfall 

 Utfall Jan - 

Mar 2021  

Budget Jan - 

Mar 2021  

Återstår Jan - 

Mar 2021  

Budget 2021  % av 

Årsbudget 

Ledning KFN 1 574 1 742 168 6 970 22.58% 

Bibliotek och 

allmänkultur 

2 345 2 572 227 10 293 22.78% 

Kulturskola 3 368 3 459 92 13 843 24.33% 

Föreningsstöd 1 669 1 689 20 6 760 24.70% 

Strandbadet 1 082 1 359 277 5 440 19.89% 

Summa Kultur 

och 

föreningsnämnd 

10 038 10 822 784 43 306 23.18% 

Ledning redovisar ett överskott på grund av vakanshållning av tjänst. 

Bibliotek och allmänkultur har en sjukskrivning på 25% och en vakans på 100% som kommer 

tillsättas i maj. 

Strandbadet redovisar ett överskott på grund av sjukskrivningar samt att inte några vikarier tagits in. 

Kulturskolan redovisar ett överskott på grund av tjänstledighet. 
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4.4 Investeringsredovisning 

Investeringar (tkr) Utfall jan-

mars 2021 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Avvikelse 

2021 

Varav 

överförs 

till nästa 

år 

Biblioteket inventarier 0 5 000 5 000 0 0 

Möbler sammanträdesrum 

biblioteket 

0 300 300 0 0 

E-arkiv 0 500 500 0 0 

Kulturskolan instrument 12 100 100 0 0 

Bildkonst 9 100 100 0 0 

Transportfordon 0 200 200 0 0 

Slitsdränering fotbollsplaner 0 350 350 0 0 

Discgolfanläggning 0 150 150 0 0 

Strandbadet sviktar 0 100 100 0 0 

Maskinutrustning 

Nobelanläggningarna 

0 244 244 0 0 

Byte konstgräs Kemab Arena 0 5 250 5 250 0 0 

Ny gästbrygga Lunnedet 120 350 350 0 0 

Belysningsstolpar grusplan Strå 0 350 350 0 0 

Summa investeringsutgifter 141 12 994 12 994 0 0 

I kultur- och föreningsnämndens investeringsbudget för 2021 finns e-arkiv med som förts med från 

2020. Den har senarelagts eftersom upphandlingen har överprövats. Beslut om lokalisering av 

biblioteksverksamheten togs i december 2020. Planering gällande renovering av biblioteket har därför 

inte kunnat påbörjats. Maskinutrustning Nobelanläggningarna har förts över från 2020 då alla delar 

inte kunde levereras under 2020. Investeringsutgifter kommer ske löpande över året. Budgeten 

kommer räcka under förutsättning att inget oväntat inträffar. 


	Tjänsteskrivelse
	Verksamhets- och ekonomirapport mars 2021
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut


	Verksamhets- och ekonomirapport mars 2021
	Kultur- och föreningsnämnden
	1. Förvaltningsövergripande sammanfattning
	2. Verksamhet
	2.1 Information från enheterna
	Ledning och arkiv
	Bibliotek och allmänkultur
	Föreningsstöd
	Kulturskolan
	Strandbadet

	2.2 Uppföljning av synpunktshantering

	3. Personal
	3.1 Sjukfrånvaro

	4. Ekonomiskt utfall
	4.1 Driftredovisning
	4.2 Uppföljning av treårsbudget
	4.3 Löneutfall
	4.4 Investeringsredovisning



