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Kommunstyrelsen 
 
 
 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en 
verksamhetsberättelse för 2020. 
 
Denna årsredovisning är den första med den nya visionen och de nya 
fullmäktigemålen. Kommunfullmäktiges nya mål är fem stycken med 
totalt 26 underliggande indikatorer. Kommunstyrelsen som nämnd 
samordnar åtta av de totalt 26 fullmäktigeindikatorerna. Av dessa åtta 
indikatorer bedöms två helt uppnå målvärdet, tre delvis uppnå målvärdet 
och tre ej uppnå uppfylld nivå i relation till beslutade delmålsnivåer för 
respektive indikator. 
 
Kommunstyrelsen som nämnd har tre egna kommunstyrelsemål som 
återfinns under nämndens grunduppdrag. Dessa är: 

1. Kommunstyrelsens ledningskontor levererar tjänster av god 
kvalitet 

2. Ett stolt Karlskoga med minst 32 000 medborgare år 2025 

3. Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare 

Av dessa tre mål bedöms en som helt uppnådda, en som delvis uppnådd 
och en som ej uppnådd.  
 
Ekonomiskt så redovisar kommunstyrelsen ett överskott på 10 016 tkr för 
år 2020 vilket motsvarar ca 7,5% av den totala årsbudgeten på 135 mnkr 
inklusive budgetkompensationer för avskrivningar och årets lönerevision. 
Det är flera enskilda poster där årets kostnader har varit lägre än budget 
och även intäkter som har varit högre än dess budgetram som utgör 
överskottet.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 19 februari 2021 
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020  
 
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse 
för 2020.  
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Kommunstyrelsen i korthet 

Ekonomiskt resultat 2020 

+ 10 016 tkr 

 

Ansvarsområden 

• Ekonomi 

• Kommunikation 

• IT 

• Kansli 

• HR 

• Näringsliv och tillväxt 

• Verksamhetsstyrning och kvalitet 

• Servicecenter 

 

Ansvarig ordförande 

Tony Ring (M) 

 

Ansvarig förvaltningschef 

Johan Harryson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  4 

Viktiga händelser 

32 000 invånare 2025 

Kommunstyrelsens har satt en tydlig målbild att Karlskoga ska växa och bli minst 32 000 invånare år 

2025. Syftet med projektet är att fler människor ska uppleva Karlskoga som en attraktiv stad, dit man 

vill flytta och leva sitt liv. Projektet är ett uppdrag som skapar mervärde och innehåller delar som är 

utöver vad som kan anses ingå i det ordinarie kommunala uppdraget. För att nå dit har åtta prioriterade 

områden valts som ska bidra till att öka attraktionskraften för Karlskoga: 

• Nya attraktiva bostadsområden 

• Öka attraktiviteten i befintliga bostadsområden 

• E18 är en välkomnande genomfart 

• Industriell utveckling 

• Ett attraktivt och levande centrum 

• Attraktiva bad- och strandområden 

• Sveriges häftigaste lekpark 

• Skolsatsning med naturvetenskap och teknik 

Näringsliv och tillväxt 

Utvecklingsavdelningen har delvis ändrat inriktning samt ändrat namn till avdelningen för näringsliv 

och tillväxt. Detta innebär bland annat att Karlskoga kommun får en näringslivschef med ett större 

mandat att påverka näringslivsutvecklingen i kommunen och en organisation under sig med en 

tydligare struktur vad gäller högklassig kommunal service via en näringslivslots samt fokus på 

destinationsutveckling. Avdelningen ansvarar sedan tidigare för övergripande strategisk 

samhällsplanering, men nu även för mark och exploatering. 

Satsar på industriell utveckling 

För att möjliggöra nya och bättre anpassade former för utvecklingen av den lokala 

industriutvecklingen har Karlskoga kommun fattat beslut om att lämna samarbetet med Alfred Nobel 

Science Park och sälja samtliga aktier i bolaget Alfred Nobel Science Park AB. Kommunen 

skräddarsyr nu ett eget koncept som i första hand ser till Karlskoga. 

Nytt artilleriregemente med Villingsberg som skjutfält 

Kommunledningen i Karlskoga har tillsammans med kommunledningarna i Kristinehamn och 

Karlstad samt Region Örebro län och Region Värmland under en längre tid kraftsamlat gemensamt för 

ett starkt svenskt totalförsvar, som innefattar både militär och civil försvarsförmåga. Kraftsamlingen 

har gett resultat och i december stod det klart att ett nytt artilleriregemente etableras i Kristinehamn 

med Villingsberg som skjutfält med start 2021. Målet är att ha nått full kapacitet 2030. 

Ny webbplats Karlskoga.se 

Karlskoga kommuns huvudwebbplats har fått ett mer modernt utseende, en effektiv sökfunktion och 

förbättrad tillgänglighet. Numera ingår även Möckelngymnasiets webbplats som en egen del av 

karlskoga.se. Den nya webbplatsen möter kraven enligt EU:s nya webbtillgänglighetdirektiv och är 

skapad utifrån målgruppernas behov. 
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Verksamhet 

Måluppfyllelse 

 

Teckenförklaringar 

Vision Karlskoga 

Karlskoga, den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. 

Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid. Tillsammans gör vi som lever, verkar och bor 

i Karlskoga vår vision till verklighet. 

Nämndens slutliga mål är alltid 100 % eller motsvarande beroende på mätmetod, (kan ex. vara 0 % 

eller plats 1) 

Mål 1. En god start 

Karlskoga minskar barngrupperna i förskolan och välkomnar privata initiativ. Hundra procent av 

barnen i Karlskoga ska ha godkända kunskaper i svenska och matematik när man lämnar lågstadiet. 

Alla elever som går ut grundskolan ska vara behöriga till gymnasiestudier. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Kommunstyrelsen varken samordnar några indikatorer eller har egna mål under Mål 1. En god start. 

Däremot har förvaltningen drivit kommungemensamma projektet #Pluggavidare. Projektets 

slutrapport presenterades i november 2020. Projektet har sammanställts och utvärderats bl.a. genom en 

eftermätning som gick ut till 3000 individer från målgrupperna. Utfallet visar att positiva förflyttningar 

har gjorts för samtliga delindex kring synen på utbildning och studier. 

En plan för överlämnande till förvaltningsorganisation har tagits fram och beslutats av 

kommundirektören och dennes ledningsgrupp. Flera av projektets aktiviteter tas över av bl.a. HR 

avdelningen och samarbetet med Örebro Universitet är överlämnat till barn och utbildningsnämnden 

för beslut om eventuell fortsättning. 

Uppdrag Startdatum Slutdatum Status Färdiggrad 

Projekt #Pluggavidare 2017-09-01 2020-12-31   
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Mål 2. Ett gott liv 

Alla i Karlskoga som kan, ska arbeta eller studera utifrån sina egna förutsättningar. Vägen till ett gott 

liv börjar med en egen inkomst. Den psykiska ohälsan ska minska. Boende ska präglas av trygghet, 

attraktivitet och vara utan segregation. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Denna bedömning avser kommunstyrelsens sammanfattade bidrag till fullmäktigemål 2. Ett gott liv. 

Målet bedöms som ej uppfyllt baserat på resultaten från de underliggande indikatorerna. Eftersom 

andelen invånare som är trångbodda och andelen invånare som upplever en otrygghet är hög i 

förhållande till uppsatt målvärde bedöms målet ej uppfyllt. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Trångboddhet i 

flerbostadshus, 

enligt norm 2, 

andel (%) 

 17,1% 17,2% 17,3% 16,0%   

 16,1% 16,6% 16,5%    

 18,1% 17,8% 18,1%    

Kommentar: 

Resultatet för trångboddhet enligt norm 2 (fler än två personer per rum, kök och vardagsrum oräknat) påvisar 

en negativ trend de senaste tre åren. Notera att resultatet för denna indikator bygger på föregående års data. En 

mindre skillnad finns mellan de olika könen där fler män bor trångbott än kvinnor, skillnaden är dock liten. 

För att motverka ökad trångboddhet har det kommunala bostadsbolaget en regel vilken tillåter att det bor 

maximalt två personer per rum. Karlskogahem har en metod för aktiv uppföljning och åtgärd när någon bryter 

mot regeln. Den negativa trenden kan med viss del förklaras med anhöriginvandring men det finns även fler 

faktorer som spelar in som tillexempel av ekonomiska anledningar eller att man föredrar ett mindre boende. 

För en långsiktig lösning arbetar KarlskogaHem systematiskt med att följa upp behov på lägenheternas storlek 

för att kunna tillgodose invånares och blivande invånares efterfrågan. Under året har det kommunala 

bostadsbolaget jobbat med utredning av att konvertera tvårumslägenheter till fyra- och femrumslägenheter. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Otrygghet vid 

utevistelse sen 

kväll i det egna 

bostadsområdet. 

Andel av 

befolkningen 

(16-84 år) som 

uppger att de är 

mycket/ganska 

otrygga eller 

som avstår från 

att gå ut på 

grund av 

otrygghet 

 31% 29% 33% 24%   

 38% 39% 45%    

 22% 17% 23%    
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Kommentar: 

Resultatet för otrygghet vid utevistelse sen kväll i det egna bostadsområdet påvisar ett utfall som är fyra 

procent högre än föregående mätning, trenden utifrån ett treårsperspektiv förblir dock oförändrad. Resultatet 

visar även att det finns stora skillnader mellan de olika könen där männen känner sig betydligt tryggare än 

kvinnorna sen kväll i det egna bostadsområdet. Resultatet för kvinnornas otrygghet visar en negativ trend för 

treårsperioden. Kommunens grupp för operativt trygghetsarbete (Effektiv Samordning för Trygghet - EST) 

har under året köpt in ett inrapporteringssystem som används för kartläggning av otrygga platser i kommunen. 

EST-gruppen har arbetat med analys och förslag till åtgärder baserat på de otrygghetsrapporteringar som skett 

via systemet. Exempel på upprättade åtgärdsförslag för att långsiktigt öka tryggheten är ökad insyn vid 

skymda platser, bättre belysning vid mörka platser samt att skapa aktiviteter i samband med skolavslutningar. 

Kommunen har ingått i ett avtal gällande bevakningstjänster. Genom kartläggningen av de otrygga platserna 

har kommunen getts möjlighet att precisera bevakningstjänstens ronderingsområden utifrån ett 

trygghetsskapande perspektiv. Kommunen har även uppstartat ett pilotprojekt för utomhuskameror vid en 

skola för att undersöka huruvida kameraövervakning motverkar skadegörelse och otrygghet. 

Kommunen har under året förstärkt samarbetet med lokalpolisen i Karlskoga. Genom det förstärkta 

samarbetet har ansökan om Paragraf 3-områden genomförts och beviljats. Med paragraf 3-område avses ett 

område där möjlighet finns till komplement till Polisen i form av ordningsvakter med högre befogenheter än 

väktare. Ordningsvakter tjänstgör vid tillfällen när bedömning görs att oordning kan förekomma, tillexempel 

vid evenemang eller stora folksamlingar. För att komma till rätta med den höga andelen kvinnor som känner 

sig otrygga behövs en orsaksanalys genomföras för att kunna ta reda på vilka åtgärder som ger reell effekt. 

 

Uppdrag Startdatum Slutdatum Status Färdiggrad 

Integrationsprojekt - Jobblinjen 2020-11-01 2023-01-31   

Kommentar: 

Fullmäktigemål 2. Ett gott liv, med beskrivningen att “Alla i Karlskoga som kan ska arbeta eller studera 

utifrån sina egna förutsättningar”. Att ha ett arbete, studera eller att vara sysselsatt på annat sätt som ger en 

egen försörjning är ett av de ben som integration består av. Projektet Jobblinjen driver frågan och startades i 

november 2020. Prioriterade grupper är lågutbildade, kvinnor utan koppling till arbetsmarknaden och 

ungdomar som går introduktionsprogram. Grupperna är utvalda utifrån en kartläggning som genomfördes 

2019. 

 

Mål 3. Ett gott näringslivsklimat 

Karlskoga ska rankas bland de 100 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs kommunranking. 

Företagare och företagsamma personer skapar tillväxt och ska bemötas med smidighet och respekt. 

Tillväxten säkrar framtida välfärd i Karlskoga kommun. Större frihet för alternativa driftsformer i 

kommunen. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Denna bedömning avser kommunstyrelsens sammanfattade bidrag till fullmäktigemål 3. Ett gott 

näringslivsklimat. Målet bedöms delvis uppfyllt baserat på de tillhörande indikatorernas resultat. 

Indikatorerna avseende mark för handel och industri uppfyller respektive uppfyller delvis målvärdet. 
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Gällande indikatorerna för näringslivsklimat återfinns ett mycket gott resultat från Öppna Jämförelsers 

mätning och en positiv utveckling jämfört med föregående år gällande rankingen. Rankingen har ett 

högt satt målvärde, målet är inte uppnått ännu, men utvecklingen ser mycket positiv ut. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Byggklar 

mark för 

handel och 

industri 

(inklusive el, 

vatten och 

avlopp), 

hektar 

 14 13 23 20   

Kommentar: 

Indikatorn för byggklar mark för handel och industri uppfyller målvärdet på 20 hektar. Det största 

sammanhängande området i kommunen med direkt byggklar mark för handel och industri finns i anslutning 

till flygfältsområdet. Därutöver finns mindre ytor med byggklar mark för handel och industri spridda över 

kommunen. De två största av dessa byggklara ytor finns i områdena Botorp och Storängen. I Botorp finns 2 

hektar byggklar verksamhetsmark och i Strängen finns 1,5 hektar byggklar mark. Ett fokusområde kopplat till 

denna mark är beredskapen från kommunens sida att kunna färdigställa dragning av gator med mera för att 

anpassa efter respektive etablering. Därutöver pågår planläggningsarbete av mer verksamhetsmark. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Planlagd mark 

för handel och 

industri, 

hektar 

 29 28 35 40   

Kommentar: 

Indikatorn planlagd mark för handel och industri bedöms delvis uppfylla målvärdet. Andelen planlagd 

verksamhetsark har ökat med 7 hektar under året. Under året har verksamhetsmark planlagts i södra 

Storängen, vid Hangarvägen i anslutning till Flygfältet, i området Botorp samt intill Västerleden vid Kilsta. 

Under året har planläggningsarbete på 20 hektar inletts i anslutning till Björkborn och Kraftvärmeverket. 

Projektet förväntas vara färdigställt till årsskiftet 2021/2022. Karlskoga har under året haft en stor efterfrågan 

på ledig verksamhetsmark. För att kunna besvara denna efterfrågan från näringslivet har detaljplanering av 

nya områden genomförts under året. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Företagsklimat 

enl. Svenskt 

Näringsliv, 

ranking 

 188 227 177 100   

Kommentar: 

Rankingen har ett högt satt målvärde i förhållande till kommunens placering när målvärdet beslutades, målet 

är inte uppnått ännu, men utvecklingen ser mycket positiv ut. 
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Karlskoga kommun har under de senaste åren utfört ett stort förändringsarbete med syfte att förbättra 

förutsättningarna för det lokala näringslivet. 2020 års resultat visar att arbetet börjar ge resultat då Karlskoga 

kommun förbättrade resultatet med 50 platser och numer placerar sig på plats 177. 

Karlskoga kommun har bland annat tagit fram en ny näringslivsstrategi, som successivt implementeras i hela 

kommunorganisationen. Karlskoga kommun har dessutom gjort en omorganisering där bland annat en 

näringsliv- och tillväxtsavdelning skapats med ett tydligt fokus på näringslivet. Under året har en 

näringslivslots tillsats vars syfte är att ge förbättrad service gentemot näringslivet. Karlskoga kommuns 

organisation har dessutom kompletterats med en turismstrateg som bland annat arbetar för att främja handeln 

och besöksnäringen i kommunen. Karlskoga kommun har även varit med och infört ett antal åtgärder för att 

lindra konsekvenserna som spridningen av Covid-19 medfört för näringslivet. Samtliga av dessa åtgärder som 

tillämpats bedöms ha en positiv inverkan på det lokala näringslivet. Exempel på genomförda insatser för att 

underlätta för näringslivet under pandemin är möjlighet till uppskjuten hyra och avgiftsfria centrala 

parkeringsmöjligheter i anslutning till handel. Kommunen har även genomfört en miljonsatsning till det 

drabbade näringslivet. Denna miljonsatsning genomfördes genom utdelade presentkort till samtliga anställda 

inom Karlskoga kommun med 300kr var, vars syfte att stimulera handeln. Presentkorten kunde användas på 

samtliga butiker anslutna till Marknadsplats Karlskoga. En liknande satsning gjordes om innan jul, då alla 

anställda inom Karlskoga kommun fick ett presentkort på 200 kr. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Företagsklimat 

enl. ÖJ 

(Insikt) - 

Totalt, NKI 

 78 74 78 80   

Kommentar: 

Resultatet för 2019 års period publicerades under april 2020. Notera därav att resultatet för denna indikator 

bygger på föregående års data. Karlskoga kommun ökade med fyra indexenheter sedan föregående års period 

och ligger därmed på samma nivå som år 2017. I jämförelse med riket ligger Karlskoga kommun på en 

mycket god nivå och hamnar på plats 19 av 173. I Örebro län ligger Karlskoga på första plats. Kommunen går 

från ett redan högt resultat i föregående mätning till ett ännu högre resultat för detta år. Förutom 

markupplåtelse förbättrade Karlskoga kommun resultaten på samtliga områden i den senaste mätningen. De 

områden som gjorde stora förbättringar var ex. bygglov, livsmedel och bemötande från medarbetare. Med 

anledningen av ett lägre värde gällande markupplåtelse jämfört med de andra områdena finns 

utvecklingspotential. Kommunen har påbörjat ett utvecklingsarbete i frågan. Vilka förändringar denna 

utveckling medför kommer presenteras under början av år 2021. 

 

Mål 4. Ett gott miljöarbete 

Karlskoga utvecklas utan att äventyra kommande generationers möjligheter att leva i en god miljö. 

Prioriterat är att klimatsäkra upphandling, bostäder och energi. Den framtida vattenkvaliteten ska 

säkerställas. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Denna bedömning avser kommunstyrelsens sammanfattade bidrag till fullmäktigemål 4. Ett gott 

miljöarbete. Målet bedöms delvis uppfyllt baserat på resultaten på de underliggande indikatorerna. 

Indikatorn för minskning av energi, el och uppvärmning i lokaler ägda av det kommunala 
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bostadsbolaget uppnår ett resultat som visar fortsatt framgång kring minskningen av energi men inte 

tillräckligt för att uppnå uppsatt målvärde. Indikatorn för hushållsavfall som samlats in för 

materialåtervinning visar ett resultat som delvis uppfyller målvärdet. Utifrån detta bedöms 

kommunstyrelsens bidrag till fullmäktigemålet som delvis uppfyllt. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Minskning av 

energi, el och 

uppvärmning i 

lokaler ägda av 

Karlskoga 

kommunala 

bostadsbolag i 

procent, per 

kvadratmeter, 

normalårskorrigerat 

 0,1% 2,6% 1,2% 2,0%   

Kommentar: 

Resultatet för indikatorn visar att Karlskogas kommunala bostadsbolag under år 2020 har minskat den totala 

energianvändningen med 1,2 procent jämfört med ett normalår. Resultatet uppnår däremot inte målvärdet på 

2,0 procent. Det kommunala bostadsbolaget arbetar systematiskt med att driftoptimera och spara energi i 

bolagets fastigheter. KarlskogaHem har genom Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ förbundit upp sig att 

minska energianvändningen med 10% fram till år 2028. Utifrån denna förbindelsen har bolaget avsatt medel i 

budgeten för att uppnå uppsatta mål och därmed fortsatt ökat resultat. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Hushållsavfall som 

samlats in för 

materialåtervinning, 

inkl. biologisk 

behandling, andel 

(%) 

 40% 42% 37% 45%   

Kommentar: 

Resultatet för indikatorn bedöms delvis uppfylla målvärdet enligt den senaste mätningen. Notera att resultatet 

för denna indikator bygger på föregående års data. Utifrån de tre senaste mätningarna visar resultatet en 

oförändrad trend. Karlskoga Energi och Miljö AB (KEMAB) samordnar utfallet som rapporteras in för 

indikatorn. Arbetet med systematiskt ökad materialåtervinning pågår men förutsättningen för att lyckas i att 

öka andelen material som återvinns ligger hos flera aktörer och ett stort ansvar ligger hos den enskilde 

invånaren. Arbete pågår inom ramen för befintlig avfallsplan för att öka andelen hushållsavfall som samlats in 

för materialåtervinning. KEMAB följer utvecklingen och trender för att vid behov implementera ökat antal 

faktioner på återvinningscentralen. KEMAB följer även information från Avfall Sverige gällande nya regler 

kring insamling för material som är klassat som producentansvar och utifrån det utreder behov av att 

implementera alternativa återvinnings- och insamlingssätt. En ny nordisk design för skyltningen är framtagen 

av Avfall Sverige. Utifrån det pågår en implementeringsutredning tillsammans med ett samarbetsnätverk. 

Regeringen har beslutat om fastighetsnära insamling med start år 2023. Denna förändring kan komma att 

påverka resultatet i en positiv riktning. Med fastighetsnära insamling innebär att förpackningar och tidningar 

sorteras i anslutning till bostäder och ska fungera som ett komplement till återvinningsstationerna. Med denna 

förändring finns det möjlighet att den stora mängd förpackningar som idag finns i restavfallet minskar. 
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Mål 5. Ett gott åldrande 

I Karlskoga har de äldre ett aktivt och innehållsrikt liv utifrån sina egna önskemål. Den oönskade 

ensamheten ska minska och tryggheten ska öka. Valfrihet när det gäller boende och tjänster. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Kommunstyrelsen varken samordnar några fullmäktigeindikatorer eller har egna mål under 

fullmäktigemål 5. Ett gott åldrande. 

Grunduppdrag 

Mål 6. Grunduppdrag 

Kommunstyrelsens ledningskontor har ett koncernperspektiv och uppdraget utgör både en styrande 

och en stödjande roll. Dels har ledningskontoret en styrande roll som processägare för de 

kommunövergripande processerna (administration, ekonomi, IT, personalfrågor, 

kommunikationsfrågor, utveckling, kvalitet och säkerhet) men dels också en stödjande roll för att 

förvaltningar och bolag på bästa sätt ska kunna lösa sina uppdrag gentemot medborgare och brukare. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Denna bedömning avser kommunstyrelsens sammanfattade måluppfyllelse utifrån de 

kommunstyrelsemål som är kopplade till nämndens grunduppdrag. Kommunstyrelsen har tre 

kommunstyrelsemål kopplat till grunduppdraget där en av dessa bedöms uppnå målvärdet och en 

delvis uppnå målvärdet och en ej uppnå målvärdet. Den goda måluppfyllelsen gäller det mål som avser 

att Karlskoga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Däremot bedöms målet Ett stolt Karlskoga 

med minst 32 000 medborgare år 2025 som ej uppfyllt. Därav bedöms kommunstyrelsens 

sammanfattade måluppfyllelse utifrån nämndens grunduppdrag som delvis uppfyllt. 

 

Mål 6.1 Kommunstyrelsens ledningskontor levererar tjänster av god kvalitet 

Kommunstyrelsens ledningskontor levererar tjänster av god kvalitet som tillfredsställer eller 

överträffar våra målgruppers behov utifrån realistiska förväntningar. Våra tjänster utförs med hög 

resurseffektivitet och snabb hantering 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Denna bedömning avser måluppfyllelsen för kommunstyrelsens mål 6.1 Kommunstyrelsens 

ledningskontor levererar tjänster av god kvalitet. Målet bedöms delvis uppfyllt baserat på tillhörande 
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indikatorer där två bedöms uppfylla målvärdet och en ej uppfylla målvärdet. Denna måluppfyllelse 

sammanfattar att kommunstyrelsens ledningskontor levererar god service gentemot kommunens 

förvaltningar och förtroendevalda. Indikatorn för antal genomförda jämställdhetsanalyser uppfyller ej 

målvärdet vilket innebär att helhetsbedömningen för målet är delvis uppfyllt. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Kommunens 

förvaltningars 

bedömning av 

kvalitén på 

Kommunstyrelsens 

ledningskontors stöd 

och service, helhet 

(medelvärde skala 1-

5) 

 4.07 4.02 4.10 4.10   

 4.11 4.08 4.20    

 3.95 3.88 3.89    

Kommentar: 

Förvaltningarnas nöjdhet med stöd och service från kommunstyrelsens ledningskontor är på en mycket god 

nivå där målvärdet uppnås. Skillnader mellan de olika könen finns där kvinnorna generellt är nöjdare än 

männen under samtliga faktorer som utgör indexvärdet. Däremot är männen nöjdare än kvinnorna med 

bemötandet från IT-avdelningen. Skillnader finns även mellan de olika avdelningarna. Resultatet av 

serviceundersökningen har presenterats för förvaltningens ledningsgrupp där avdelningsspecifika rapporter 

tilldelats till berörda chefer för vidare analys om hur det goda resultatet kan bibehållas. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Förtroendevaldas 

bedömning av 

kvalitén på 

Kommunstyrelsens 

ledningskontors stöd 

och service, helhet 

(medelvärde skala 1-

5) 

 4.19 4.53 4.21 4.30   

 4.10 4.72 4.44    

 4.33 4.29 3.80    

Kommentar: 

De förtroendevaldas bedömning av kvaliteten på kommunstyrelsens ledningsknotors service håller en nivå 

som uppnår målvärdet. Indikatorn visar ett resultat som är lägre än föregående års mätning och i nivå med 

2018 års resultat. Skillnader finns mellan de olika könen där kvinnorna visar ett högre resultat än männen. 

Den största skillnaden finns under delindex för kvalitet på utförd tjänst där kvinnorna är betydligt nöjdare än 

männen. Denna skillnad skulle kunna förklaras med att de olika könen nyttjar förvaltningens service i olika 

hög grad. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Antal genomförda 

jämställdhetsanalyser 

utifrån 

kommunstyrelsens 

prioriterade CEMR-

områden, antal/år 

 1 0 0 3   
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Kommentar: 

Resultatet för antal genomförda jämställdhetsanalyser utifrån kommunstyrelsens prioriterade CEMR-områden 

bedöms ej uppfylla målvärdet. Motiveringen bakom denna grundar sig i att förvaltningen under året inte 

genomfört någon jämställdhetsanalys. För att genomföra kvalitativa jämställdhetsanalyser krävs en 

kompetensutveckling för kommunstyrelsens ledningskontor. 

 

Mål 6.2 Ett stolt Karlskoga med minst 32 000 medborgare år 2025 

Det är till Karlskoga som människor vill flytta och leva sina liv efter arbetstid. Karlskoga upplevs som 

en välkomnande plats och andas framtidstro och innovationskraft. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Denna bedömning avser måluppfyllelsen för kommunstyrelsens mål 6.2 Ett stolt Karlskoga med minst 

32 000 medborgare år 2025. Eftersom den större delen av tillhörande indikatorer ej uppnår målvärdet 

bedöms kommunstyrelsemål 6.2 som ej uppfyllt. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Totalt antal invånare i 

Karlskoga kommun, antal 

 30 419 30 381 30 263 31 000   

Kommentar: 

Under år 2020 minskade invånarantalet med 118 invånare jämfört med föregående år. Förändringen beror dels 

på ett negativt flyttnetto inom länet där fler personer flyttat från Karlskoga till annan kommun inom länet än 

tvärtom. Men också på ett negativt flyttnetto till övriga län i Sverige där fler personer flyttat från Karlskoga 

till annat län än tvärtom. Under året återfinns även ett negativt födelsenetto vilket innebär att fler personer har 

dött än vad som har fötts. Gällande utlandsflytt återfinns ett positivt flyttnetto för året där fler personer flyttat 

till Karlskoga från ett annat land än tvärtom. Åldersgruppen 19-30 år står för det mest negativa flyttnettot 

medan åldersgruppen 31-40 år står för det mest positiva flyttnettot. 

Kommunstyrelsens har satt en tydlig målbild att Karlskoga ska växa och bli minst 32 000 invånare år 2025. 

Syftet med projektet är att fler människor ska uppleva Karlskoga som en attraktiv stad, dit man vill flytta och 

leva sitt liv. För att nå målvärdet har prioriterade områden valts ut som ska bidra till att öka attraktionskraften 

för Karlskoga. Exempel på prioriterade områden är att bygga nya attraktiva bostadsområden, öka 

attraktiviteten i befintliga bostadsområden, göra E18 till en mer välkomnande genomfart, skapa ett mer 

attraktivt och levande centrum, satsa på skolan med naturvetenskap och teknik samt skapa attraktiva bad- och 

strandområden och bygga Sveriges häftigaste lekpark. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Planlagda tomter för villor, 

antal 

 144 120 97 100   

Kommentar: 
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Resultatet för indikatorn planlagda tomter för villor visar ett resultat som uppnår målvärdet. Trots en god 

måluppfyllelse visar resultatet över en treårsperiod en negativ trend. Den negativa trenden kan förklaras av en 

hög efterfrågan. Den större delen av de planlagda tomterna för villor finns utanför kommunens tätort, bland 

annat i Linnebäck, Vibäck, Villingsberg/Våtsjötorp, Östra Lonntorp och i Äspedalen. Utöver dessa planlagda 

villatomter finns även några i Karlskoga tätort. Under år 2020 har planering av planlagda tomter vid Västra 

Möckelnstranden genomförts som under tidigt 2021 kommer öka antalet planlagda villatomter. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Attraktiva byggklara 

kommunala villatomter, 

antal 

 32 20 12 30   

Kommentar: 

Resultatet för indikatorn attraktiva byggklara kommunala villatomter uppnår ej målvärdet. Många av de 

byggklara attraktiva villatomterna finns i området Valåsen vid golfbanan, resterande finns spridda i centrala 

Karlskoga. Resultatet över en treårsperiod visar en negativ trend. Den negativa trenden kan förklaras av en 

hög efterfrågan i kombination med att processen för framtagande av nya tomter inte fungerat tillräckligt 

effektivt för att tillfredsställa efterfrågan. Att effektivisera denna process är en högt prioriterad fråga därav 

vidtas åtgärder. Mark- och exploateringsfrågor har flyttat till kommunstyrelsens ledningskontor, en ny 

arbetsgrupp som jobbar med exploateringar har startats och satsningar på marknadsföring har genomförts. 

Under kommande år finns planering att upprätta 25 byggklara tomter i dammängen. Planläggning av 60 

attraktiva villatomter längs Västra Möckelnstrand pågår och förväntas vara byggklara under hösten 2021. 

Planläggningsarbete av 50 villatomter i Frökenborg och 30 villatomter i Äspenäs pågår och förväntas vara 

byggklara under år 2022. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Antal sålda villatomter per 

år (både kommunala och 

privata) 

  17 22 60   

Kommentar: 

Resultatet för 2020 visar ett resultat som ej uppnår målvärdet. Karlskoga kommun har under 2020 sålt 11 

villatomter och resterande 11 sålda villatomter har skett mellan privata aktörer/personer. Resultatet för denna 

indikator hänger ihop med resultatet för indikatorn "attraktiva byggklara kommunala villatomter". Det är de 

attraktiva tomterna som efterfrågas och säljs. Effektivisering av processen för framtagande av attraktiva 

kommunala villatomter är en högt prioriterad fråga. Ett stort antal tomter kommer komma ut till försäljning 

under år 2021. För att öka framtagandet av attraktiva tomter pågår ett effektiviseringsarbete och för att öka 

försäljningen pågår ett arbete med att upprätta en ny tomtförsäljningsstrategi som därefter kommer 

implementeras i organisationen för en ökad måluppfyllelse. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Antal inflyttningsklara 

nyproducerade/konverterade 

lägenheter i 

flerfamiljshus/marklägenhet 

(startår 2020) 

 65 6 53 120   

Kommentar: 
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Resultatet för indikatorn visar ett resultat som är betydligt högre än föregående år men uppnår ej uppsatt 

målvärde. Under 2020 har 10 lägenheter i Norra Mellangärdet/Brickegården blivit inflyttningsklara. Vid 

Kungsvägen i centrala Karlskoga har 17 lägenheter blivit klara i ett ombyggt kontorshus. Ytterligare 26 

lägenheter vid Aggerudsviken blev inflyttningsklara. Under våren år 2021 kommer 12 bostäder bli 

inflyttningsklara i området Karlberg. Karlskoga kommun har en målsättning att invånarantalet ska växa till 

32000 invånare år 2025. För att ha förutsättningarna att nå målsättningen krävs 700 nya bostäder. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Antal veckor från att plan 

vunnit laga kraft till att 

villatomten är ute för 

försäljning (områden större 

än 15 tomter) 

    50   

Kommentar: 

Indikatorn har inget resultat för år 2020 vilket beror på att en rutin för mätning av indikatorn saknas. Ett 

effektiviseringsarbete pågår gällande rutinerna för försäljning av villatomter. 

 

Mål 6.3 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare 

Att vara en bra arbetsgivare med medarbetare som är motiverade och engagerade är en förutsättning 

för att kunna fullfölja kommunens uppdrag om att leverera service med god kvalitet till 

kommuninvånarna. Kommunens arbetsmiljö ska vara god och hälsofrämjande. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Kommunstyrelsens mål 6.3 bedöms helt uppfyllt. Indikatorerna under målet avser HME för 

kommunen som helhet och för kommunstyrelsens ledningskontor. Denna bedömning är satt eftersom 

fem av sex indikatorer bedöms helt uppfyllda. En indikator avseende medarbetarnas uppfattning om 

tydlighet i styrningen på kommunstyrelsens ledningskontor bedöms delvis uppfylld men anses inte 

väga tillräckligt tungt för att påverka helhetsbedömningen av kommunstyrelsens mål 6.3. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Medarbetarengagemang 

(HME) totalt 

kommunen - 

Motivationsindex 

 79 78 77 80   

 80 78 77    

 79 78 78    

Kommentar: 

Resultatet för motivationsindex för kommunen som helhet bedöms uppnå det uppsatta målvärdet trots en 

negativ trend för treårsperioden. Inga anmärkningsvärda skillnader kan identifieras mellan kvinnor och män i 

de faktorer som utgör motivationsindexet. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Medarbetarengagemang 

(HME) totalt 

kommunen - 

Ledarskapsindex 

 79 77 77 79   

 79 76 77    

 81 80 80    

Kommentar: 

Resultatet för ledarskapsindex för kommunen som helhet bedöms uppnå det uppsatta målvärdet och ligger på 

samma nivå som föregående år. Mindre skillnader finns mellan de olika könen. Den största skillnaden 

identifieras under frågan "Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser" där kvinnorna angivit 

ett lägre värde än männen. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Medarbetarengagemang 

(HME) totalt 

kommunen - 

Styrningsindex 

 81 79 79 81   

 81 79 79    

 79 78 78    

Kommentar: 

Resultatet för styrindex för kommunen som helhet ligger på samma nivå som föregående år och bedöms 

uppnå det uppsatta målvärdet. Skillnader mellan de olika könen kan identifieras under frågan "Jag vet vad 

som förväntas av mig i mitt arbete" där kvinnorna angivit ett högre värde än männen. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

HME motivation: 

medarbetarnas 

upplevda motivation i 

arbetet (index) 

 80 83 81 83   

 78 82 79    

 84 84 85    

Kommentar: 

Resultatet för motivationsindex för kommunstyrelsens ledningskontor bedöms uppnå det uppsatta målvärdet. 

Skillnader mellan de olika könen kan identifieras där männen har ett högre indexvärde under samtliga faktorer 

som utgör motivationsindexet. Den största skillnaden återfinns under frågan "Jag ser fram emot att gå till 

arbetet" där männen angivit ett högre resultat än vad kvinnorna angivit. Skillnaden mellan de olika könen 

under samtliga faktorer som utgör motivationsindexet är betydligt större på kommunstyrelsens ledningskontor 

än för kommunen som helhet. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

HME ledarskap: 

medarbetarnas 

uppfattning om sin 

närmaste chef (index) 

 76 78 77 79   

 72 75 74    

 86 86 83    

Kommentar: 

Enbart

KSL 

Enbart

KSL 



 

  17 

Resultatet för ledarskapsindex för kommunstyrelsens ledningskontor bedöms uppnå det uppsatta målvärdet. 

Skillnader mellan de olika könen kan identifieras under samtliga faktorer som utgör ledarskapsindexet där 

männen står för de högre resultaten. Den största skillnaden återfinns under frågan "Min närmaste chef visar 

uppskattning för mina arbetsinsatser" där männens resultat är betydligt högre än kvinnornas. Ett likvärdigt 

mönster mellan de olika könen kan även identifieras på ett kommunövergripande plan. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

HME styrning: 

medarbetarnas 

uppfattning om 

tydligheten i styrningen 

på arbetsplatsen (index) 

 73 74 74 81   

 69 69 71    

 84 86 80    

Kommentar: 

Resultatet för styrindex för kommunstyrelsens ledningskontor ligger på samma nivå som föregående år och 

bedöms delvis uppfylla målnivån. Skillnader finns mellan de olika könen under samtliga faktorer som utgör 

styrindexet för kommunstyrelsens ledningskontor. De största skillnaderna återfinns under frågorna "Jag vet 

vad som förväntas av mig i mitt arbete" och "Min arbetsplats följs upp och utvärderas på ett bra sätt" där 

männen har ett högre värde än kvinnorna. Skillnaderna mellan könen är större på kommunstyrelsens 

ledningskontor än för kommunen som helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enbart

KSL 
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Ekonomi 

Driftredovisning 

Redovisning (tkr) Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

2020 

Kostnader 208 987 212 258 189 913 211 496 21 583 

*Varav personal 117 162 123 931 105 027 122 707 17 680 

Intäkter -82 865 -76 262 -64 700 -76 267 -11 567 

      

Nettokostnader 126 122 135 996 125 213 135 229 10 016 

      

Nettobudget 126 933 138 698 135 229   

      

Resultat i förhållande till budget 811 2 702 10 016   

      

      

Nettokostnader per verksamhet      

Tkr Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget        

2020 

Avvikelse 

2020 

Kommundirektören 63 134 67 505 56 838 59 652 2 814 

Kanslienheten 9 655 9 186 9 054 9 458 404 

Ekonomiavdelningen 9 956 10 666 10 304 12 553 2 249 

Näringsliv o tillväxt 5 912 4 328 6 010 4 732 -1 278 

IT-enheten 13 264 16 602 14 462 17 301 2 839 

HR-avdelningen 15 020 14 611 13 553 14 580 1 027 

Bemanningsenheten 648 140 0 0 0 

Servicecenter   3 370 3 564 194 

Kvalitet o Projekt   3 123 3 500 377 

Kommunikationsavdelningen 5 987 6 221 2 555 3 296 741 

Kommunstyrelsen som nämnd 2 546 6 737 5 944 6 593 649 

Summa nettokostnader 126 122 135 996 125 213 135 229 10 016 
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Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 10 016 tkr för år 2020 vilket motsvarar ca 7,5% av den 

totala årsbudgeten på 135 mnkr inklusive budgetkompensationer för avskrivningar och årets 

lönerevision. Det är flera enskilda poster där årets kostnader har varit lägre än budget och även 

intäkter som har varit högre än dess budgetram som utgör överskottet. 

Den största enskilda posten som utgör överskottet är lägre lönekostnader än budgeterat till följd av 

vakanser på framförallt HR-avdelningen, IT-enheten och kommunikationsavdelningen, överskottet för 

vakanser på dessa avdelningar/enheter är 2,5 mnkr. Den näst största posten med positiv 

budgetavvikelse är intäkter från Karlskoga Energi och Miljö AB avseende ersättning för kommunens 

kapitalkostnader för utökning av verksamhetsområdet vatten och avlopp i området Östra Möckeln och 

Villingsberg, denna intäkt är 1,6 mnkr högre än budgeterat. Dessa intäkter fördelas lika mellan 

kommundirektörens del av budgeten och ekonomiavdelningens budget. Utöver de två största posterna 

är det återbetalda överskott från Bergslagens Räddningstjänst som bidrag till överskotten då Karlskoga 

kommuns del är 1,1 mnkr. 

Det är även flera mindre poster under året som utgör överskottet, så gott som alla avdelningar/enheter 

på kommunstyrelsens ledningskontor har ett överskott. Det är flera investeringsprojekt som har blivit 

fördröjda vilket gör att deras driftkostnader är låga och därmed har inte budget för 

driftkostnadseffekter inte behövt nyttjats fullt ut. Det har även varit lägre kostnad än budgeterat för 

färdtjänst under året, detta på grund av mindre resande till följd av covid-19 samt Länstrafikens nya 

upphandling som ger lägre färdtjänstkostnader. Utöver dessa poster har även budgeten för flygplatsen 

inte nyttjats fullt ut och kostnader för civilt försvar har varit låga samt att projektet #pluggavidare inte 

har nyttjat hela sin budget. 

Kostnader under året som är högre än dess budgetram är framförallt kostnader i samband med 

avveckling av Karlskoga Näringsliv & Turism AB vid förra årsskiftet där kostnaden uppgick till 1,2 

mnkr, detta är engångskostnader som inte kommer att återkomma under 2021. Även kostnader för 

bevakning avseende rondering på utsatta platser i kommunen har en negativ avvikelse eftersom det har 

utförs utan tilldelad budget. Andra poster med negativ avvikelse är kostnader för facklig verksamhet 

avseende arvoden och försäkringar, på senare år har nya typer av försäkringar behövt tecknas för att ge 

bättre försäkringsskydd för kommunen. 

Avdelningen för Näringsliv och tillväxt är den enda avdelningen på kommunstyrelsens ledningskontor 

som visar ett underskott, den främsta orsaken till underskott är kostnader för några större 

utvecklingsprojekt har tagits på avdelning fast budget för utvecklingsprojekt ligger under 

kommundirektörens del av budgeten. 

Bemanningsenheten avvecklades i kommunstyrelsens ledningskontor regi 31 oktober då ansvaret för 

vikarieanskaffningen lades ut på respektive förvaltning istället för att utföras centralt. Att enheten 

avvecklades förklarar de stora avvikelserna på intäkter och kostnader eftersom lönekostnader och 

intäkter från köpande förvaltningar var beräknad på att enheten skulle vara kvar under ledningskontor 

under hela året. Detta påverkar dock inte resultatet då det överskottet som blev vid avvecklingen 

fördelades ut på köpande förvaltningar. 

KS Oförutsett 

Budget 7 500  

Omfördelning till Socialnämnden -5 000 KS beslut 2019-12-17 

Utökat sammarbete RIK Karlskoga damlag -175 KS beslut 2020-01-07 
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PRO bidrag resa till Ålborg -15 KS beslut 2020-01-07 

Business Week 2020 till Möckelnföretagen -65 KS beslut 2020-02-04 

Iståndstättningsbidrag Utterbäcks vägsamfällighet -113 KS beslut 2020-03-03 

Presentkort Marknadsplats Karlskoga till alla anställda á 300 

kr 

-1 038 KS beslut 2020-03-31 

Bidrag drogfria aktiviteter för unga, Folkhälsonämnden -60 KS beslut 2020-04-28 

Digitala sammanträden KF -70 KS beslut 2020-08-25 

Kultur- och föreningsnämnden utökat bidrag till 

Möckelnföreningarna 

-180 KS beslut 2020-10-20 

Bidrag till HC Flyers -65 KS beslut 2020-10-20 

Utökat stöd Nyföretagarcentrum -75 KS beslut 2020-11-17 

Presentkort Marknadsplats Karlskoga till alla anställda á 200 

kr 

-645 KSO beslut 2020-11-30 

Återstår -1  

Från kommunstyrelsens budget för oförutsedda medel har det för 2020 års budget fattats tolv beslut på 

totalt 7 501 tkr. 5 070 tkr av dessa har delats ut genom budgetflytt, de övriga har utbetalda till 

respektive företag/förening/nämn löpande under året. 

Uppföljning av treårsbudget 

Redovisning (tkr) Ingående balans 

2020 

Utfall 2020 Prognos 2020-

2022 

Resultat i förhållande till budget 0 10 016 10 016 

År 2020 är första året i nuvarande treårsbudget. Kommunstyrelsens ingående balans i denna 

treårsbudget är 0 kr eftersom överskott från föregående treårsbudget inte fick föras med till nuvarande 

treårsbudget enligt beslut i kommunfullmäktige 21 april 2020. Utfallet för 2020 är ett överskott på 10 

016 tkr även prognosen för hela treårsbudgeten 2020-2022 sätt till ett överskott på 10 016 tkr. 

Investeringskostnader 

Investeringar (tkr) Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

2020 

Varav 

överförs till 

nästa år 

Beslutsstödsystem 869 161 1 531 1 370 1 370 

Byte trådlöst nätverk 1 000 1 034 1 000 -34 -34 

Löpande IT-Investeringar 1 300 880 1 300 420 420 

Möbler & Inventarier 74 441 126 -315 0 

Inköpssystem (E-handel) 15 16 450 434 434 
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Platsmarknadsföring 190 0 60 60 60 

Investering i karlskoga.se 0 395 550 155 155 

Ny säkerhetsplattform 1 800   0 0 

Licensavgifter MS Office 365 1 892 1 480 1 900 420 420 

Ny IT-infrastruktur  2 611 2 833 222 222 

E-tjänster  359 500 141 141 

Digital reklam (infartsskyltar)  0 360 360 360 

      

Summa investeringsutgifter 7 140 7 377 10 610 3 233 3 548 

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 inklusive överflyttade medel med 1 102 tkr från förra 

årets investeringsbudget avseende beslutsstödsystem, digital reklam/inf.skyltar, möbler & inventarier, 

webbplatsmarknadsföring och investering i karlskoga.se. Investeringar har gjorts löpande under året. 

Ombyggnationen av Servicecenter i samband med uppbyggnad av turistcenter byggdes om under året, 

denna ombyggnation hade inget eget investeringsprojekt utan kostnaderna tog från budgeten för 

möbler och inredning vilket förklarar budgetavvikelsen med -315 tkr på denna post. 

Inget investeringsprojekt har avslutat under året, alla kommer att löpa på med överflyttade medel eller 

nya medel under 2021. Från 2020 flyttas investeringsbudget på 3 548 tkr vidare till 2021. 

Internkontroll 

Kommunstyrelsen fastställde följande internkontrollområden för 2020: 

• Lönecentrums kostnadsnivå och kvalitet jämfört med konkurrenter 

• Mätning av extern kundnöjdhet på servicecenter 

• Medlemskap och näringslivssatsningar 

Resultat 

Rapportering skedde på kommunstyrelsens sammanträden i december 2020 och januari 2021. 

Redovisningen godkändes av kommunstyrelsen. 

Internkontrollområdet "lönecentrums kostnadsnivå och kvalitet jämfört med konkurrenter" visade hur 

kundnöjdhetens indikatorer uppvisar en positiv trend och att kostnadsnivån ligger i paritet med externa 

leverantörer. Lönecentrum har under 2020 arbetet med ytterligare kvalitetshöjande 

förbättringsåtgärder för att minska antalet fel, utvecklat en anställningsguide samt infört 

ärendehanteringssystem som lett till bättre återkoppling till kund. Lönecentrum i samarbete med HR i 

Karlskoga kommun kommer vidta ytterligare åtgärder för att öka kundnöjdheten under 2021. 

Internkontrollområdet "mätning av extern kundnöjdhet på servicecenter" visade vilka alternativ som 

finns på marknaden. Från 2020 görs ingen mätning av extern kundnöjdhet då detta inte längre ingår i 

SKR:s projekt Kommunens Kvalité i Korthet (KKIK). Rapporten beskriver tydligt olika fördelar med 

olika leverantörer och föreslår även upphandling som nästa steg. 
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Internkontrollområdet med översyn av medlemskap och näringslivssatsningar visade att Karlskoga 

kommun under 2020 lagt cirka 5 miljoner på verksamheter som inte omfattar kommunens egen 

organisation och som ska bidra till att utveckla/stärka det lokala näringslivet. Bidragen har fördelats 

mellan tre olika områden: delägarskap, medlemskap samt samarbetspartner/finansiär. Detaljer kring 

hur, var och varför kring varje motpart avhandlades i rapporten. 

Självskattning av internkontrollen som helhet 

Självskattning av internkontrollen som helhet bedöms som god på kommunstyrelsen. Vi behöver dock 

bli bättre på att rapportera i tid. 

Framtidsanalys 

Karlskoga kommun och kommunens helägda bolag har tidigare år gjort stora investeringar som 

finansierats med banklån. Kommunen byggde en ny gymnasieskola, renoverade badhuset och 

färdigställde en ny brandstation. Dessa investeringar tillsammans med energibolagets satsningar på 

vattenkraft och biogas gjorde att kommunkoncernens samlade låneskuld nu är närmare 2,4 miljarder 

kronor. Kommunens del av låneskulden är 400 miljoner kronor, vilket kommunen anser är rimligt. En 

hög låneskuld i koncernen påverkar dock resultatet och likviditeten negativt på grund av höga 

räntekostnader. Likviditeten i kommunen och förstärktes rejält under 2020 tack vare kommunens goda 

ekonomiska resultat. Kommunens likviditet har de senaste fem åren förbättras med drygt 255 miljoner 

kronor. Det innebär att kommunens nuvarande investeringar och de närmaste årens investeringar 

finansieras med egna medel istället för nya banklån. 
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