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Karlskoga 2020 –  
årsredovisningen på fem minuter 
Karlskoga kommun lämnade ett bra resultat 2020, ett år som handlade väldigt mycket om 
att hantera coronapandemin. Här sammanfattar vi det ekonomiska resultatet och de  
viktigaste händelserna på två sidor.

Resultat: +135 miljoner 
Resultatet för Karlskoga kommun 2020 blev ett 
överskott på hela 135 miljoner kronor. Det var över 
125 miljoner mer än det budgeterade överskottet 
(9,6 miljoner). Överskottet beror främst på reger-
ingens extra statsbidrag för att stödja kommunerna 
under pandemin, vilket haft stor betydelse för 
ekonomi särskilt eftersom skatteintäkterna blev 
nästan 27 miljoner kronor lägre än budgeterat. 

Nämndernas sammanlagda resultat var ett 
överskott på 50,6 miljoner, en klar förbättring mot 
tidigare år. Viktigast var att nästan alla nämnder 
lämnade överskott, av verksamheterna var det bara 
gymnasienämnden som lämnade ett underskott. 
Även för nämnderna beror överskotten främst på 
pandemin – dels i form av statens extra stöd, dels i 
form av lägre kostnader då efterfrågan minskat på 
exempelvis förskola, hemvård och särskilt boende.

Av fullmäktiges fem övergripande mål uppfyllde 
kommunen ett mål helt och hållet – målet om ett 
gott åldrande. Övriga fyra mål (en god start, ett 
gott liv, ett gott näringslivsklimat och ett gott 
miljö arbete) uppfylldes delvis.

Vad hände i Karlskoga 2020?
Befolkning, bostäder och näringsliv

Befolkningen i Karlskoga minskade för andra året 
i rad, med 118 invånare till 30 263 invånare vid 
slutet av 2020. Målet står ändå fast att nå 32 000 
invånare år 2025. Då kommunen har goda förut-
sättningar att vara en attraktiv bostadsort, med ett 
varierat näringsliv och pendlingsavstånd till flera 
andra orter, är det rimligen bostadsbristen som 
hindrar inflyttning. 

Då krävs en högre exploateringstakt, från plane-
ring till byggande. Därför har Karlskoga bildat en 
kommunövergripande arbetsgrupp, E&E-gruppen 
(Exploatering och Etablering) som involverar 
kommunens bolag. Syftet är att skapa ett snabbare, 
smidigare arbetssätt kring exploatering. Det har 
också blivit hög fart på planeringen av bland annat 
bostäder, med ett stort antal detaljplaner som 
antingen är påbörjade eller som vunnit laga kraft 
och där bygget ska sätta igång. 

 Efter en dipp 2019 i Svenskt Näringslivs rank-
ning av företagsklimat, klättrade Karlskoga från 
plats 227 till plats 177 2020, målet är plats 100. 
Under pandemin har mycket av arbetet handlat om 
att stödja företag att klara sig igenom den kris som 
pandemin orsakat för butiker, restauranger och 
andra branscher. Kommunens stöd till näringslivet 
i Karlskoga har bland annat innefattat möjlighet 
att skjuta upp hyresbetalningar och gratis parke-
ring i anslutning till butiker och handelsplatser.

samhälle och service

Kommunen gjorde några förändringar i orga-
nisationen. En ny förvaltning, tillväxt- och 
tillsynsförvaltningen, bildades för att bättre möta 
näringslivets och företagens behov. Fullmäktige 
beslutade också att slå ihop folkhälsoförvaltningen 
och samhällsbyggnadsförvaltningen till en service-
förvaltning.
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Parkeringsytor i centrum har byggts om med 
syfte att både öka antalet p-platser, förbättra 
trafik flödet och även förbättra säkerheten.

I Tyck om Karlskoga lämnade medborgarna 166 
synpunkter totalt, jämfört med 224 förra året. Av 
alla synpunkter var 6 procent beröm, en ökning 
från 2 procent 2019. Klagomålen minskade rejält, 
från 65 procent till 48 procent av synpunkterna, 
medan förslagen ökade från 32 till 39 procent. 24 
procent ledde till föreslagna förbättringar eller 
åtgärdande av fel, 24 procent krävde ingen åtgärd, 
28 procent handlade om saker som kommunen 
planerar eller arbetar med.

Kommunen införde även en ny form av digital 
medborgardialog, en ”samhällsbyggnadspanel” 
där alla medborgare som vill engagera sig i Karl-
skogas utveckling kan tycka till om samhällsbygg-
nadsfrågor. 

Barn och utbildning, vård och omsorg

Socialförvaltningen införde restriktioner tidigt 
på våren 2020 och startade ett närmare samarbete 
med västra länsdelen och regionen. Treklövern 
ställdes om till covid-19-avdelning som sedan 
december drivs i samarbete mellan Karlskoga, 
Degerfors och Laxå. Förvaltningen var också 
snabb med att införa besöksförbud på boenden. 
Medarbetarna har arbetat hårt för att ändå möj-
liggöra sociala aktiviteter, digitala lösningar via 
surfplattor, samt besöksplatser utomhus på vård- 
och omsorgsboenden.

Även förskola och skola har haft stora utma-
ningar på grund av pandemin. Förutom hög 
sjukfrånvaro bland både personal, barn och elever 
har undervisning fått ställas om och högstadiet har 
periodvis haft endast distansundervisning. Gläd-
jande var att andelen elever i åk 9 som nått kun-
skapskraven i alla ämnen ökade till 70 procent, och 
ökade mest bland pojkar, från 56 till 69 procent.

 Skrantaskolan har fått en ny föreläsningssal, 
och första etappen av Aggerudsskolans upprust-
ning blev klar.

Kultur och fritid 

Den nya Karlbergshallen blev klar i början av året 
och friidrottsanläggningen vid Nobelstadion har 
renoverats, inklusive nya löparbanor. Kommu-
nen påbörjade även bygget av ett nytt klubbhus 
för RIK Karlskoga vid Kilsta IP. Strandbadets 
omklädningsrum fick en uppfräschning och 
gymmet fick nya redskap.

Utifrån ett medborgarförslag har kommunen 
byggt en hälsotrappa i Rävåsens naturreservat, 

som är mycket uppskattad och välbesökt. Fisk-
sjöns naturreservat har restaurerats och tillgäng-
ligheten för besökarna har förbättrats, liksom 
förutsättningarna för fågellivet.

Kultur- och föreningsförvaltningen har tagit 
fram en biblioteksplan för åren 2021–24. Trots 
svårigheterna med anledning av pandemin har 
flera viktiga verksamheter hållits igång, som bibli-
otek, kulturskola och simundervisning, med vissa 
anpassningar.

Kulturskolan fick medel från Kulturrådet för ett 
projekt som ska attrahera fler barn och unga från 
grupper och områden som traditionellt inte söker 
sig till eller är bekanta med kulturskolan.

utmaningar och möjligheter framöver

Årets stora överskott var förstås positivt, även om 
orsaken framför allt var de extra statsbidragen. 
Viktigast var att nämnderna redovisade överskott, 
och att Karlskoga genom ett stort engagemang 
och lika stor flexibilitet hos medarbetarna klarat 
sig genom pandemins första år på ett bättre sätt än 
många andra kommuner. 
Förutom att vi ännu inte vet hur länge pandemin 
och dess följder fortsätter, finns utmaningarna 
kvar med allt fler barn och äldre som behöver 
skola, vård och omsorg. Pandemin kan paradoxalt 
nog bidra till skynda på utvecklingen mot mer 
digitala lösningar, men det krävs också fortsatta 
effektiviseringar, nya smarta arbetssätt och bra 
budgetföljsamhet i verksamheterna. 

Fler bostäder är viktigt för att företagen ska 
kunna rekrytera medarbetare så att kommunen 
också får fler yrkesarbetande invånare. Med 
sikte på att möjliggöra 700 nya bostäder fram till 
år 2025, fortsätter Karlskoga arbetet med att få 
kommunen att växa och bli en ännu attraktivare 
kommun både för nuvarande och framtida invå-
nare och företag.
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Årsredovisningens avsnitt
Vem är årsredovisningen till för?
Karlskoga kommuns årsredovisning lämnas 
av kommunstyrelsen till kommunfull mäktige. 
Årsredovisningen vänder sig också till intres
senter i omvärlden, som till exempel kommun
invånare, banker, leverantörer och olika 
myndigheter. 

Årsredovisningen består av två dokument: 
ett huvuddokument med inledning, förvalt
ningsberättelse och räkenskaper, och en bilaga 
som beskriver verksamheterna.

Inledning
Årsredovisningen börjar med att kommun
styrelsens ordförande ger sin syn på 2020. 
Sedan följer en redogörelse för hur organisa
tionen för kommunen och kommunkoncernen 
ser ut, de viktigaste händelserna för Karlskoga 
under året som gått samt en översikt över kom
munens ekonomi de senaste fem åren. Avsnittet 
avslutas med en redovisning av kommunens 
intäkter och kostnader.

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller det som 
ska finnas med i en årsredovisning enligt den 
kommunala redovisningslagen. Avsnittet 
börjar med en utblick över omvärlden och hur 
den påverkar kommunernas ekonomi. Därefter 
beskrivs Karlskogas utmaningar och möjlig
heter de närmaste åren och hur kommunen 
arbetar med god ekonomisk hushållning. 
Sedan följer måluppfyllelsen för kommun
fullmäktigemålen och en redogörelse för det 
övergripande kvalitetsarbetet. Förvaltnings
berättelsen avslutas med en översikt över 
personal förhållanden och ekonomin för kom
munen och kommunkoncernen.

Räkenskaper
Det tredje avsnittet redogör för det ekonomiska 
resultatet av kommunens och kommun
koncernens verksamhet (resultaträkning), den 
ekonomiska ställningen vid årets slut (balans
räkning) och verksamhetens finansiering 
(kassaflödesanalys). Därefter följer noter som 
ger mer information om poster i räkenskaperna 
samt de redovisningsprinciper som kommunen 
har tillämpat.

Verksamhetsberättelser
Det fjärde avsnittet är en bilaga till huvud
dokumentet och beskriver verksamheterna mer 
utförligt. Varje nämnd, inklusive kommun
styrelsen, redovisar viktiga händelser och hur 
det har gått med måluppfyllelsen, ekonomin 
och internkontrollen. Varje nämnd gör också 
en framtidsbedömning och redovisar nyckeltal 
för styrelsens eller nämndens ansvarsområden. 
Här redovisas även verksamheter och resultat 
för kommunens helägda bolag, övriga bolag 
och förbund.
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Organisation

De förtroendevalda är 
uppdragsgivare
De förtroendevalda i kommunfullmäktige är ytterst 
ansvariga för den kommunala verksamheten. De 
bestämmer vad kommunen som helhet ska uppnå 
(mål) och fördelar resurser ur kommunens budget 
till de olika nämnderna. Styrelsen och nämnderna 
fördelar i sin tur resurser till de verksamheter som de 
ansvarar för och sätter upp mål för sina verksamheter. 

De anställda, medarbetare och chefer, ansvarar 
för att de politiska besluten genomförs, att verk
samheterna håller en bra kvalitet och utvecklas. 
De anställda ansvarar också för att planera och 
följa upp arbetet och att redovisa resultat tillbaka 
till uppdragsgivarna, de förtroendevalda.

Mandatfördelning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslut
ande instans och ledamöterna väljs av kommun
invånarna vart fjärde år. Kommun fullmäktige 
består av 47 ordinarie ledamöter och 30 ersättare. 
Efter valet i september 2018 är Moderaterna största 
parti med 15 mandat och Socialdemokraterna är 
näst störst med 14 mandat.

Karlskoga kommun styrs i minoritet av Alliansen 
bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna 
och Kristdemokraterna. Kommunfullmäktiges 
ordförande är Anna Ragén, Moderaterna.

Kommunfullmäktige beslutar om alla övergrip
ande frågor. Kommunfullmäktige väljer också leda
möter till kommunens olika nämnder och styrelser.

Parti Mandatfördelning 

2019–2022

Moderaterna 15

Socialdemokraterna 14

Sverigedemokraterna 5

Vänsterpartiet 4

Centerpartiet 3

Liberalerna 2

Kristdemokraterna 2

Miljöpartiet de Gröna 2
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Tydlig ledning och styrning har 
gjort Karlskoga till ett föredöme i 
coronatider

Det finns ett gammalt citat som jag tycker ramar 
in året 2020 på ett mycket träffsäkert sätt: ”Det är 
bara en sak jag är säker på och det är att det finns 
mycket lite som man kan vara säker på.” Inför 2020 
planerade vi för att fortsätta den positiva utveck-
lingen av Karlskoga som det nya styret inlett 2019. 
I och med coronapandemin ändrades förutsätt-
ningarna radikalt och självklart handlade nästan 
allt om att minska smittspridningen och rädda liv. 
Samtidigt utsattes hela samhället för en prövning 
som saknar motsvarighet i modern tid, vilket 
krävde handlingskraft från det offentliga på en helt 
ny nivå. Tack vare en bra ledning, tydlig styrning 
och medarbetare som gjort fantastiska insatser 
klarade vi tillsammans av den akuta krisen på 
ett sätt som lyfts fram som ett positivt exempel i 
hela kommun-Sverige, det ska vi vara stolta över! 
Förutom det akuta arbetet som handlade om 
att hindra smittspridning, sjukdom och dödsfall 
har kommunledningen i Karlskoga lagt stor vikt 
vid att främja och stödja det lokala näringslivets 
alla branscher. Även här nämns vår kommun i 
positiva ordalag tack vare det idoga arbetet och 
en majoritet av våra näringsidkare driver sin verk-
samhet vidare i väntan på livet efter pandemin. 
För kommunsektorn har 2020 varit en ekonomisk 
berg- och dalbana, allt från den inledande negativa 
skatteunderlagsprognosen i april till historiskt 
och oväntat stora tillskott från staten som innebär 
att de flesta kommuner redovisat stora överskott. 
Avslutningsvis kan vi konstatera att trots allt fokus 
på pandemin, fortlöper arbetet på alla nivåer inom 
kommunen mot målet att bli 32 000 invånare i 
Karlskoga redan 2025. 

Ekonomiskt resultat
Kommunens ekonomiska resultat 2020 blev ett 
överskott på 135 mnkr, vilket motsvarar 7,2 pro-
cent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Det stora överskottet beror på statens stöd på 
grund av coronapandemin. 

Bryter vi ner överskottet är nämndernas över-
skott historiskt högt, hela 50,6 mnkr, vilket mot-
svarar 2,9 procent av nämndernas totala budget. 
Överskottet beror på statens stöd utifrån pandemin 
men även de minskade kostnader pandemin med-
fört då efterfrågan minskat på vissa tjänster som 
hemvård, särskilt boende och förskola. Personal-
kostnaderna totalt sett minskade, vilket inte skett 
sedan 2011, med 2 procent 2020. Minskade per-
sonalkostnader gav också kommunen minskade 
pensionskostnader 2020. Ytterligare en förklaring 
var att de generella statsbidragen ökade med hela 
20,5 procent jämfört med 2019. 

 Om vi räknar bort effekterna av corona-
pandemin kvarstår dock de dystra prognoserna 
från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), där 
Sveriges kommuners kostnader ökar snabbare än 

Foto Tord Saxin

Tony Ring 
kommunstyrelsens ordförande
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skatteintäkter och generella statsbidrag. Karlskoga 
kommun har förberett sig väl inför denna ut -
maning. De senaste fem åren har likviditeten ökat 
med 255 mnkr eller 134 procent. Det egna kapitalet 
har ökat med hela 472 mnkr, vilket är hela 42 pro-
cent. Det gör att vi i Karlskoga står bättre rustade 
för framtiden än många andra kommuner.

Fokusområden 2020
Återetablering av försvarsmakten i 
Kristinehamn och Villingsberg

Arbetet med att återetablera försvarsmakten i vårt 
närområde har varit intensivt och samarbetet med 
Kristinehamn, Karlstad och våra två respektive 
regioner har burit frukt. När riksdagen tog det 
nya försvarsbeslutet finns etableringen av ett nytt 
artilleriregemente i Kristinehamn med och som 
skarp övningsplats anges Villingsbergs skjutfält 
i Karlskoga. Karlskoga, som under en längre tid 
arbetat strategiskt med attraktiva boendemiljöer, 
är sannolikt ett bra alternativ som bostadsort för 
all ny personal som ska anställas de närmaste åren. 

satsningen på de lägre årskullarna i 
grundskolan fortsätter

Under 2020 förbättrades kunskapsresultaten för 
årskurs 9 i Karlskogas skolor för första gången på 
mycket lång tid, om än från låga nivåer. Det mål-
medvetna och långsiktiga arbetet med att stärka 
resultaten ger resultat. Insatserna för läs- och 
språkutveckling i årskurs F–3 fortsätter, liksom 
språkutvecklingsarbetet på mellan- och högstadiet 
med språkplaner för årskurs 4–6 respektive 7–9.

långsiktigt arbete med vård- och 
omsorgsboenden ger resultat i toppklass

Området vård- och omsorgsboende har i flera år 
arbetat med kultur och meningsfull vardag och det 
har gett resultat. I SKR:s årliga mätning ”Kommu-
nens kvalitet i korthet” hamnar Karlskoga i den 
absoluta toppen. Till exempel är Karlskoga en av 
endast 11 kommuner som uppfyller kvalitetsmålen 
på alla vård- och omsorgsboenden. Arbetet har fort-
satt trots pandemin och fokus har varit att anpassa 
aktiviteterna utifrån rådande restriktioner. 

näringslivet i fokus

Precis innan pandemin på allvar drabbat Sverige 
arrangerades Karlskoga Business Week för andra 
gången och att beskriva veckan som en succé 
är närmast en underdrift. Åter var Nobelgalan 
höjdpunkten och ett antal näringsidkare fick 
välförtjänta utmärkelser för sina insatser för det 

lokala näringslivet. Med anledning av pandemin 
och de kon sekvenser som restriktionerna inneburit 
för många näringsidkare har kommunen fokuserat 
starkt på att underlätta för det lokala näringslivet. 
Flera skarpa åtgärder togs fram redan i mars och 
mycket tack vare det har framför allt handel och 
restaurang i många fall klarat sig riktigt bra. När det 
gäller våra stora industriföretag har de överlag klarat 
pandemin bra och den stora utmaningen har inte 
varit order ingången utan att stora personalgrupper 
inte kunnat arbeta fysiskt på plats. För att stärka 
kommunens näringslivsfrämjande arbete ännu mer 
har kommunen gjort flera förändringar. Utvecklings-
avdelningen heter numera näringsliv och tillväxt, 
och vi har anställt en näringslivslots som fungerar 
som en väg in i den kommunala organisationen. På 
myndighetssidan har den nya tillväxt- och tillsyns-
förvaltningen bildats och den tidigare myndighets-
nämnden har därför också bytt namn till tillväxt- och 
tillsynsnämnden. I september presenterade Svenskt 
Näringsliv sin rankning av företagsklimatet i Sve-
riges kommuner, där Karlskoga noterade sin bästa 
placering på 10 år, vilket stärker känslan av att alla 
näringslivsfrämjande åtgärder verkligen ger resultat.

Det känns bra att bo och verka 
i den välkomnande, kloka och 
innovativa kommunen!
Karlskoga kommuns nya vision kan sammanfattas 
med att vi ska vara den välkomnande, kloka och 
innovativa kommunen. Inte minst att på ett klokt 
sätt vara innovativ har enormt stor betydelse 
när man tvingas hantera ett närmast otänkbart 
scen ario helt utan instruktionsbok. Med facit i 
hand har coronapandemin blottat många brister 
i vårt samhälle och tveklöst har en hel del lagar 
och regler visat sig vara svåra att tillämpa för 
att hindra smittspridning. Sannolikt kommer 
mycket att förändras efter pandemin, inte minst 
lagstiftningen, men det som är imponerande med 
vår kommun är att vi lyckats så bra med pandemi-
hanteringen även utifrån dagens lagar och förut-
sättningar. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort 
tack till alla invånare, företagare, anställda, för-
troendevalda för de olika politiska partierna och 
alla andra som bidrar till att utveckla vår kommun. 

Kommunstyrelsens ordförande
Tony Ring
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Moderna lärmiljöer u 
och ny hållbar förskola
Extra satsningar på moderna 
lärmiljöer har gett en ny musiksal 
och en föreläsningssal som 
möjliggör storsalsundervisning 
på Skrantaskolan. På Aggeruds
skolan påbörjades en omfattande 
renovering av lokaler, och kom
munen tog första spadtaget för en 
ny hållbar förskola i Karlskogas 
östra delar och bygget är i full 
gång. Vuxenutbildningen bytte 
också till nya fräschare lokaler för 
yrkesutbildningarna. 

Viktiga händelser i Karlskoga 
2020    

En ny organisation 
växer fram q
2020 skapade Karlskoga kommun 
en ny förvalt ning, tillväxt och 
tillsyns förvaltningen. Förvalt
ningen är ett steg mot att möta 
närings livet och ge ännu bättre 
förutsättningar för att driva före
tag i Karlskoga. Under året 
beslutade kommunfullmäktige 
också att slå ihop folkhälsoför
valtningen och samhällsbygg
nadsförvaltningen till en service
förvaltning. 

Coronapandemi u
2020 präglades mycket av hanteringen av coronapandemin. Allt från 
att trygga brukarna inom vård och omsorg genom att säkerställa att 
personalen vidtar alla åtgärder för att minska smittspridning, till 
näringslivsstöd och tydliga kommunikationsinsatser. Verksamheter 
har på kort varsel ställt om och anpassat arbetet utifrån restriktio
nerna och många evenemang har ställts in. 

t Flera viktiga ny- och ombyggnationer
Den nybyggda Karlbergshallen, produktionsköket och friidrotts
anläggningen med nya löparbanor vid Nobelstadion färdigställdes och 
invigdes under året! Kommunen tog också första spadtaget för ett nytt 
klubbhus för RIK Karlskoga under hösten och tog viktiga beslut om 
renovering av Nobelhallen som ska bli fram tidens evenemangsarena.

t Effektivare samarbete 
ska få fler i arbete
Arbetsmarknadsenheten (AME) 
och vuxenenheten har gått 
samman till en enhet, kompe
tensförsörjningsenheten. Målet 
är att bli ännu bättre på att 
hjälpa personer till egen försörj
ning och minska kostnaderna 
för försörjningsstöd. 



Viktiga händelser

KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 202012

Satsningar på natur- 
och kulturmiljöer u
Flera satsningar har utvecklat 
Karlskogas natur och kultur
miljöer. Den nybyggda, och 
väldigt uppskattade, hälsotrappan 
i Rävåsens naturreservat invigdes 
och i Fisksjöns naturreservat har 
kommunen gjort förbättringar 
för fågellivet och samtidigt ökat 
tillgängligheten och upplevelsen 
för besökare i området. Miljöerna 
runt mumblingshamrarna har 
också rustats upp.

t Ny webbplats  
karlskoga.se
Karlskoga kommuns huvudwebb
plats har fått ett mer modernt 
utseende, en effektiv sökfunktion 
och bättre tillgänglighet. Numera 
ingår även Möckelngymnasiets 
webbplats som en egen del av karl
skoga.se. Den nya webbplatsen 
möter kraven i EU:s nya webbtill
gänglighetsdirektiv och är skapad 
utifrån invånarnas behov. 

Ett stolt Karlskoga med minst 32 000 invånare 
2025 q
Kommunstyrelsen har satt en tydlig målbild att Karlskoga ska växa 
och ha minst 32 000 invånare år 2025. För att nå målet arbetar kom
munen för att fler människor ska uppleva Karlskoga som en attraktiv 
stad dit man vill flytta och där det finns mycket livskvalitet och saker 
att göra på fritiden. Projektet för att nå målet innehåller delar som går 
utanför vad som ingår i det ordinarie kommunala uppdraget. 

Näringsliv och  
tillväxt q
Utvecklingsavdelningen har 
delvis ändrat inriktning och 
ändrat namn till avdelningen för 
näringsliv och tillväxt. Det inne
bär bland annat att Karlskoga 
kommun får en näringslivschef 
som har större möjlighet att 
påverka näringslivsutvecklingen 
i kommunen och en organisation 
med en tydligare struktur som 
ska ge högklassig kommunal ser
vice via en näringslivslots, samt 
fokus på att utveckla Karlskoga 
som destination. Avdelningen 
ansvarar sedan tidigare för över
gripande strategisk samhällspla
nering, men nu även för mark och 
exploatering.

Satsar på industriell 
utveckling q
För att skapa nya och bättre 
former för utvecklingen av den 
lokala industrin har Karlskoga 
kommun beslutat att lämna 
samarbetet med Alfred Nobel 
Science Park och sälja alla aktier 
i bolaget Alfred Nobel Science 
Park AB. Kommunen ska 
skräddarsy ett eget koncept som 
i första hand ser till Karlskogas 
behov. 
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2016 2017 2018 2019 2020

KOmmUnen OCH KOnsOLiderade BOLag (tkr)

Årets resultat 153 390 225 299 127 647 84 511 189 064

Nettoinvesteringar 267 837 304 429 342 904 327 141 330 625

Tillgångar 4 183 478  4 425 769 4 592 141 4 801 637 4 962 583

Eget kapital 1 005 281  1 230 461 1 357 954 1 442 465 1 616 771

Avsättningar och skulder 3 178 197  3 195 308 3 234 187 3 359 172 3 345 812

KOmmUnen (tkr)

FRÅN RESULTATRÄKNINGEN

Verksamhetens nettokostnader 1 529 891 1 597 130 1 681 437 1 771 996 1 735 356

Kronor per invånare 50 098 52 515 55 276 58 326 57 342

Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag 92,3 % 92,3 % 95,6 % 97,6 % 92,3 %

Skatteintäkter och statsbidrag 1 657 908 1 730 659 1 759 303 1 814 753 1 880 336

Förändring från föregående år 6,4 % 4,4 % 1,7 % 3,2 % 3,6 %

Finansnetto – 8 784 – 11 866 – 8 781 – 799,0 – 9 950,0

Årets resultat 119 233 121 663 69 085 41 958 135 030

Kronor per invånare 3 904 4 000 2 271 1 381 4 462

FRÅN BALANSRÄKNINGEN

Tillgångar 2 085 120 2 197 392 2 302 319 2 410 392 2 583 099

Kronor per invånare 68 280 72 252 75 687 79 339 85 355

Likvida medel 220 180 299 911 314 076 330 053 446 139

Kronor per invånare 7 210 9 861 10 325 10 864 14 742

Eget kapital 1 233 587 1 355 250 1 424 335 1 466 294 1 586 566

Kronor per invånare 40 395 44 562 46 824 48 264 52 426

Avsättning och skulder 851 532 842 142 877 984 944 099 996 533

Kronor per invånare 27 884 27 690 28 863 31 075 32 929

Soliditet 59,2 % 61,7 % 61,9 % 60,8 % 61,4 %

Soliditet med hänsyn till alla pensioner 19,1 % 24,9 % 28,5 % 29,6 % 32,9 %

ÖVrigT

Nettoinvesteringar 95 539 89 263 117 499 134 681 151 279

Självfinansieringsgrad 193,2 % 207,2 % 116,5 % 86,9 % 143,9 %

Personalkostnader 1 366 843 1 440 087 1 508 540 1 531 213 1 500 837

Förändring från föregående år 7,5 % 5,4 % 4,8 % 1,5 % – 2,0 %

I procent av skatteintäkter och statsbidrag 82,4 % 83,2 % 85,7 % 84,4 % 79,8 %

Antal invånare 31/12 30 538 30 413 30 419 30 381 30 263

Förändring från föregående år 255 – 125 6 – 38 – 118

Utdebitering per skattekrona 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00

Fem år i sammandrag
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Omvärldsanalys

tjänstesektorer ska återhämta sig. En betydande 
tudelning syns mellan lindrigt drabbade sektorer 
och de inhemska tjänstebranscher som sysselsätter 
många. Dessa branscher har endast hämtat igen 
en mindre del av det stora raset under mars och 
april 2020 i Sverige. Utsikterna för återhämtning 
för dem beror mycket på de restriktioner som ofta 
är det största hindret för företagens verksamhet. 
Troligen kommer en tudelning alltså att bestå 2021. 

Mot slutet av 2020 påverkades utsikterna av 
två viktiga skeenden: Dels den oväntat stora upp-
gången i smittspridningen i Sverige och globalt, 
dels de snabba nyheterna om framsteg, godkän-
nande och produktion av vaccin mot covid-19. 

På kort sikt försvagas konjunkturen av den 
stigande smittspridningen under hösten, enligt 
SKRs bedömning, inte minst utifrån de senaste 
månadernas skärpta restriktioner i både Sverige 
och omvärlden. Det tycks visserligen som om vissa 
hårt drabbade länder i Europa har börjat vända 
utvecklingen. Det är därmed inte osannolikt att 
lättnader, snarare än ännu skarpare åtgärder, kan 
förväntas i åtminstone vissa av dessa länder. På 
flera håll kvarstår dock en hög vårdbelastning, 
liksom höga dödstal på grund av covid-19. Att 

Smittspridning och restriktioner 
påverkar samhällsekonomin
Konjunkturen dämpas just nu av coronavirusets 
smittspridning och restriktionerna till följd av pan-
demin. I skatteunderlagsprognosen som Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) presenterade 15 
december 2020 ser slutet av året och inledningen 
av 2021 ut att bli svagare jämfört med prognosen 
i början av oktober. Konjunkturutsikterna för 
2022, och i viss mån även för andra halvan av 2021, 
stärks nu av att en oväntat tidig massvaccinering 
ser ut att komma igång globalt och i Sverige. 

Återhämtningen för BNP har gått betydligt 
snabbare än vad SKR tidigare har bedömt och 
ser nu ut att minska med 3,3 procent istället för 
4,2 procent 2020. Däremot har det inte blivit en 
liknande uppgång för sysselsättningen. SKR:s upp-
daterade prognos pekar även på en långsammare 
uppgång av antalet arbetade timmar 2021, jämfört 
med föregående prognos.

Skatteunderlaget för 2020 beräknas bli 1,7 pro-
cent jämfört med 1,9 procent i föregående prognos, 
vilket är en följd av lägre transfereringsinkomster1. 
För 2021 bedöms skatteunderlaget bli 2,5 procent 
istället för förväntade 1,5 procent. Det beror på att 
SKR räknar med en högre löneökningstakt 2021 
än vad som antagits i tidigare prognoser utifrån 
de löneavtal som slöts hösten 2020. Lönesumman 
stärks också av förlängningen av stödet för korttids-
permitteringar. Denna upprevidering av förväntade 
löner övertrumfar nedrevideringen av antal arbe-
tade timmar 2021.

Även 2022 är prognosen för skatteunderlaget 
uppskriven, utifrån en förväntan om fler arbetade 
timmar.

Pandemins påverkan  
på global tillväxt
Medan både handel med varor och industri-
produktion globalt verkar vara på god väg att 
återhämta merparten av det branta fallet våren 
2020 kvarstår restriktionerna, liksom coronapan-
demin, som det stora hindret för att hårt drabbade 

1  Transfereringsinkomster är exempelvis pensioner, 
a-kassa och olika typer av bidrag.
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bekämpa och begränsa smittspridningen tills en 
betryggande andel av befolkningen är vaccinerad 
fortsätter därför att vara prioriterat för politiker 
och smittskyddsmyndigheter. Det innebär att 
restriktioner också kan komma att skärpas ännu 
mer i olika regioner och länder trots påbörjad 
vaccination.

Statens finanser 
Sverige har infört historiskt kraftfulla åtgärds-
paket för att stödja svenska jobb och företag 
genom pandemins kris. Tillsammans med fallande 
skatteintäkter ger det stora underskott i de offent-
liga finanserna och en ökad statsskuld. Samtidigt 
har Sverige haft ett starkare utgångsläge än många 
andra länder, med den lägsta statsskulden sedan 
1977. Enligt Finansdepartementets ekonomiska 
prognos från den 16 december 2020 beräknas 
den offentliga sektorns finansiella sparande till 
–3,9 procent av BNP 2020. Den starka återhämt-
ningen hösten 2020 har gjort att skatteintäkterna 
utvecklas bättre än väntat. Samtidigt har fler 
pandemirelaterade stödåtgärder presenterats 
sedan budgetpropositionen för 2021. Sammantaget 
ser Sveriges underskott ut att bli stort även 2021.

Skatteunderlaget
Coronapandemin och åtgärderna för att mildra de 
ekonomiska effekterna av pandemin får stor bety-
delse för skatteunderlaget. SKR:s prognos är därför 
mer osäker än normalt. Prognosen för 2020 visar 
en kraftig minskning av arbetade timmar, vilket 
bromsar skatteunderlaget ännu mer. Det motverkas 
visserligen av stora utbetalningar av permitterings-
lön, det vill säga löneutbetalningar utan arbets-
insats. Men lönesumman ökar väldigt lite. Färre är 
sysselsatta, en mindre del av de sysselsatta arbetar 
eftersom fler är frånvarande och den arbetade tiden 
per person har minskat. Dessutom dämpas skatte-
underlagsutvecklingen av höjda grundavdrag för 
personer som fyllt 65 år, vilket dock kompenseras 
genom en höjning av det generella statsbidraget. 
Skatteunderlagstillväxten stannar 2020 under 2 
procent. Att den inte blir ännu lägre beror bland 
annat på en kraftig ökning av inkomster från 
arbetslöshetsersättning och sjukpenning, till stor 
del en följd av covid-19-pandemin och tillfälliga 
åtgärder för att mildra effekterna av den.

Den konjunkturåterhämtning som SKR såg tec-
ken på under tredje kvartalet 2020 har nu brutits 
till följd av pandemins andra våg och SKR räknar 
med att det dröjer en bit in på 2021 innan ekonomin 

åter tar fart. Antalet arbetade timmar börjar då 
åter växa, vilket leder till att lönesumman ökar 
mer än 2020. Skatteunderlagstillväxten hålls vis-
serligen tillbaka av att inkomster från sjukpenning 
återgår till mer normala nivåer och indexeringen 
av pensionsinkomster blir lägre än 2020, men 
arbetslöshetsersättningarna fortsätter öka snabbt. 
Den totala effekten är att SKR väntar sig en svag 
ökning av skatteunderlaget även 2021.

I SKR:s scenario krävs för konjunkturell balans 
en långsiktigt stor ökning av arbetade timmar efter 
2021, framför allt 2022 och 2023. Löneökningarna 
tilltar gradvis i SKR:s prognos men är måttliga i 
ett historiskt perspektiv. Det hänger samman med 
antagandet om låg inflation och en svag produkti-
vitetstillväxt för hela samhällsekonomin.

Sammanfattningsvis är prognosen för skatte-
underlaget något nedreviderad för 2020 men upp -
reviderad därefter (allt jämfört med SKR:s före-
gående prognos). För 2021 är orsaken främst högre 
förväntade löneökningar och för 2022 en snabbare 
ökning av antalet arbetade timmar. I reala termer 
överstiger skatteunderlagstillväxten 2022 och 2023 
genomsnittet för de båda senaste konjunkturcyk-
lerna, vilket innebär stora steg mot konjunkturell 
balans.
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Kommunernas skattesatser
Kommunernas skatteförändringar inför 2021 är 
ganska små. 11 kommuner sänker skattesatsen och 
9 kommuner höjer den inför 2021. Sammantaget 
minskar medelskattesatsen i kommunerna med 
1 öre, till 20,71. Den sammantagna medelskatte-
satsen blir därmed 32,27. Den senaste gången fler 
kommuner sänkte skatten än höjde var 2011.

Arbetsmarknaden påverkas av 
coronapandemin
I december 2020 uppgick antalet arbetslösa i 
åldern 15–74 år till 450 000, en ökning med 121 
000 personer jämfört med samma månad 2019. 
Det motsvarar en arbetslöshet på 8,2 procent, en 
ökning med 2,2 procentenheter. Antalet arbetslösa 
kvinnor ökade med 62 000 till 216 000 och antalet 
arbetslösa män ökade med 60 000 till 234 000. 
Bland män ökade arbetslösheten med 1,9 procent-
enheter till 8,0 procent och bland kvinnor med 2,4 
procentenheter till 8,4 procent. Antalet arbetslösa 
ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 114 000 
personer, vilket ger en ungdomsarbetslöshet på 
20,4 procent.

Befolkningsutveckling i Karlskoga 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

30 538 30 413 30 419 30 381 30 263

Förändring mot föregående år – 125 6 – 38 – 118

Befolkningsutveckling och prognos

Den 31 december 2020 hade Karlskoga 30 263 in -
vånare enligt statistik från Statistiska central byrån, 
SCB. Födelseunderskottet var 68, invandrings-
överskottet 89, inrikes flyttningsunderskott 144 
och SCB:s justeringspost var 5 personer för 2020. 
Minskning sedan 2016 är totalt 275 invånare.
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Covid-19 och coronapandemin
Under det mycket speciella året 2020 har en stor 
möda lagts på att lindra konsekvenserna som 
coronaviruset för med sig för det lokala närings
livet, särskilt besöksnäring och handel. Pandemin 
slår olika hårt och en del verksamheter har trots 
svårigheterna knappt blivit påverkade medan 
andra har haft det betydligt värre. I ett tidigt skede 
kom signaler att den lokala handeln visade tydliga 
tecken på att minska i omfattning. Karlskoga 
kommun agerade resolut och införde snabba och 
kraftfulla åtgärder för att lindra konsekvenserna. 
Exempel på insatser för att underlätta för närings
livet under pandemin var möjlighet till uppskjuten 
hyra och avgiftsfria centrala parkeringsmöjligheter 
i anslutning till handelsplatser och butiker. 

Spridningen av covid19 har även påverkat 
kommunens verksamhet. När det gäller arbete 
med mark och exploatering har en del processer 
tagit längre tid än normalt, inte minst sådana som 
involverar externa aktörer, som blivit allt svårare 
att anlita beroende på personalbrist, framför allt 
inom områden där det krävs expertkunskaper. När 
det gäller arbetet gentemot näringslivet har kom
munen tvingats ändra arbetssättet från att tidigare 
ha varit väldigt aktiv med företagsbesök, olika råd, 
deltagande på mässor, evenemang och möten till 
att sköta en stor del av arbetet digitalt.

Mycket tyder på att 2021 inte kommer att bli så 
mycket annorlunda än föregående år vad gäller 
coronasituationen. Fortsatt spridning med till
hörande restriktioner innebär fortsatt förändrade 
arbetssätt och metoder, vilket påverkar kommu
nens arbete och prioriteringar. 

Planering för 32 000 invånare 2025
Kommunstyrelsen har beslutat om målet att Karl
skoga ska växa och bli minst 32 000 invånare år 
2025. Med målet som utgångspunkt har kommunen 
tagit fram ett antal prioriterade projekt som kan 
bidra till att målet nås. Personal från avdelningen 

för näringsliv och tillväxt deltar i arbetet med 
nästan alla dessa projekt, och är även ansvariga 
för två av dem, nya och attraktiva bostads områden 
samt E18 är en välkomnande genomfart. 

nya och attraktiva bostadsområden

Uppdraget som helhet består i att möjliggöra 
minst 700 nya bostäder som ska vara sålda senast 
2025. I uppdraget ingår att samordna en rad olika 
exploateringsprojekt som vart och ett genomförs 
enligt Karlskoga kommuns projektmodell. Pro
jektet som helhet ska vara verkställt i december 
2025. För att detta ska bli möjligt krävs en väldigt 
hög exploateringstakt. Karlskoga kommun måste 
först kunna erbjuda attraktiv mark och attraktiva 
tomter. Då krävs att alla som arbetar inom denna 
process i Karlskoga kommun har samma målbild, 
arbetar enligt en snabb, smidig och enkel process 
och håller en mycket hög servicenivå. Karlskoga 
kommun med tillhörande bolag ska tillsammans 
samordna hela uppdraget och varje projekt inom 
uppdraget. En viktig aspekt är att få med hela 
kedjan, det vill säga strategisk planering, detalj
planering, bygglov, teknisk försörjning, försäljning 
och marknadsföring.

För att få ihop arbetet och länka samman hela 
kedjan har en kommunövergripande arbetsgrupp 
bildats med fokus på exploatering, som förutom 
bred representation från Karlskoga kommun även 
involverar kommunens bolag. Gruppens arbete 
omfattar även etableringsfrågor och kallas därför 
för E&Egruppen (Exploatering och Etablering). 
Gruppen träffas månadsvis och behandlar en 
mängd olika frågor. Syftet är att skapa en samsyn, 
öka transparensen inom exploateringsprocessen 
och skapa ett snabbare, smidigare arbetssätt. 
Kommunen arbetar nu i fler parallella projekt än 
någonsin tidigare, vilket i sin tur ställer väldigt 
höga krav på organisationen och kommunens 
medarbetare. Inom projektet har även hela explo
ateringsprocessen setts över, från framtagande av 
bostadstomter till försäljning och tydliga roller i 
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processen. Det finns nu också en lista med priori
teringsordning för bostäder och ett förslag till nya 
riktlinjer för försäljning och marknadsföring av 
bostadstomter.

e18 är en välkomnande genomfart

Målet med projektet är att Karlskoga ska vara 
en stad som bjuder in till att stanna och uppleva 
staden. E18 ska vara ett långt välkomnande och 
tilldragande skyltfönster som informerar om vad 
som finns att uppleva här. Entréerna från Karlstad 
och Örebro är välvårdade och skapar nyfikenhet 
och intresse för staden. E18 är den mest trafikerade 
sträckan i Karlskoga, med sammanlagt cirka 
20 000 människor som passerar varje dag i båda 
riktningarna. Karlskoga har därmed en unik 
möjlighet att marknadsföra sig på bästa sätt. En 
mer attraktiv E18miljö kan samtidigt minska upp
levelsen av vägen som en påtaglig barriär för Karl
skogaborna. För att E18 genom Karlskoga ska bli 
en attraktiv genomfart fokuserar projektet inled
ningsvis på fem områden att arbeta med för att 
genomfarten ska bli mer attraktiv, välkomnande 
och representativ: stadsinfarter och skyltning, 
vatten och utsikt, ljussättning och utsmyckning, 
uppfräschning och röjning samt byggrätter och 
exploatering. 

Arbetet 2020 har innefattat bildandet av en 
styrgrupp och arbetsgrupp, och att styrgruppen 
har tagit fram en handlingsplan med tillhörande 
budget. Kommunen har även röjt och fräschat 
upp ytan vid den gamla Xmacken och inventerat 
lämplig mark för etablering längs E18. Under 2021 
är betydligt fler åtgärder på gång, de mest priorite
rade är att skapa nya attraktiva stadsentréer med 
infartsskyltar och belysning.

Bostäder
Under några år hade Karlskoga inga lediga lägen
heter alls. Efter att effekterna av flyktingströmmen 
2015 klingat av och invandringen är betydligt 
mindre är det balans i allmännyttans bestånd 
sedan några år. Dessa lägenheter är dock äldre och 
ligger till stor del i ytterdelarna. Fortfarande är det 
brist på moderna lägenheter i centrala eller andra 
attraktiva lägen. Intresset för att bygga i Karl
skoga är idag mycket stort bland både regionala 
och nationella aktörer. Gemensamt för dem som 
anmält intresse att bygga är att de ser Karlskogas 
potential som bostadsort, dels på grund av ett 
blomstrande näringsliv, dels på grund av läget med 
bekvämt pendlingsavstånd till och från framför 
allt Örebro, i kombination med intressanta och 
unika bostadslägen. Den efterfrågan kommunen 
måste möta utgår egentligen från en flyttkedja. Nya 
lägenheter, särskilt centralt och i etablerade stads
delar, riktar sig i huvudsak till de som redan bor 
i kommunen, främst äldre som flyttar från villor. 
Förhållandevis billiga villor är intressanta både 
för Karlskogaborna och för inflyttare. Intresset för 
nya villatomter finns främst bland redan boende i 
Karlskoga, men riktigt attraktiva lägen kan även 
locka inflyttare. Detsamma gäller flerfamiljshus 
i mer attraktiva lägen, exempelvis nära vatten, 
men här är kategorin i större utsträckning medel
ålders par. I dagsläget har exploatörerna hittat 
Karlskoga, nästa steg är att växla upp marknads
föringen av Karlskoga som attraktiv bostadsort 
direkt till potentiella bostadsköpare/hyresgäster, 
både inom och utanför kommunen för att nå målet 
om 32 000 invånare 2025.

Det stora intresset för att bygga bostäder gör det 
viktigt att planera ny mark och även att hitta nya 
lägen för bostäder. Kommunen har gjort en sam
manställning av sådana områden och ska utreda 
förutsättningar, köpa lämplig mark och planlägga 
mark. Just nu är ett 30tal bostadsutvecklings
områden i olika faser, från tidig utredning till att 
byggandet har startat. Fler strategiska markköp 
behövs för att erbjuda intressenter olika alternativ. 
Samtidigt krävs prioritering så att projekten inte 
konkurrerar ut varandra.

Villor och tomter

De senaste åren har kommunen gett bygglov till 
ett 25tal villor per år, både på kommunala och 
privata tomter (inklusive förändring från fritidshus 
till åretruntbostäder). Anledningar till att inte fler 
tomter sålts är att en del projekt blivit pausade i 
ett sent skede, coronasituationen som försenat 
processen och även en för långsam planering från 
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kommunen. 2020 utökade kommunen därför 
organisationen, vilket redan börjar ge resultat. 
Nya byggklara kommunala villatomter väntas 
exempelvis öka markant hösten 2021, och 2022 
tillkommer ett stort antal, totalt över 70 tomter, de 
flesta i Dammängen och Storängsstrand i Finne
bäcksområdet.

Planläggningen vid Aggerudsviken som gjordes 
redan 2010 har nu resulterat i två punkthus med 
sammanlagt 26 lägenheter inflyttade hösten 2020. 
Samtidigt upphandlade kommunen entreprenaden 
för de konstgjorda vikarna som ska anläggas och 
ge 25–40 radhus med egen brygga mitt i staden, 
ett helt unikt bostadsläge. Projektering pågår och 
avsikten är att de fyra kvarteren ska vara försälj
ningsklara i slutet av 2021. Det är ett viktigt projekt 
av flera skäl. Karlskoga har ett högkvalificerat 
näringsliv som är i stort behov av arbetskraft. Det 
är avgörande att Karlskoga har attraktiva och 
moderna bostäder för den arbetskraft som närings
livet så väl behöver. En detaljplan blev också klar 
för området direkt söder om vik området med 
utrymme för 20–30 lägenheter.

Det närmaste större tillskottet av nya tomter 
efter Storängstrandsområdet torde bli Frökenborg 
mellan golfbanan och Dammängen, eller en fort
sättning vid Äspenäs, söder om Bygdegillethuset. 
Storängstrandsområdet kan expandera både 
mot norr och söder. Pågående planläggning för 
flerfamiljshus i kvarteret Kranen i Sandviken fick 
pausas i väntan på bullermätningar kopplat till 
verksamheten på Bofors Test Center (BTC). Andra 

områden med planläggning i någon fas är kvar
teret Lötenskolan (cirka 100 lägenheter), vid 
Katrinedals tomten i Centrumstråket (cirka 80 
lägenheter), Pärlgatan (cirka 60 lägenheter) och 
Loviselund (24 lägenheter). För den nya stadsdelen 
i Hägnan området pågår en riskutredning. 

Under 2020 tillkom 16 hyreslägenheter i Bricke
gården och Karlberg. Samma entreprenör bygger 
ytterligare 10 lägenheter i Karlberg och 6 ska 
påbörjas i Stråningstorp 2021. I Brickegården ska 
18 bostadsrättslägenheter börja byggas våren 2021.

Planer på lägenheter och nytt vård- och 
omsorgsboende

Under 2020 tecknade kommunen avtal med en 
fastighetsaktör om att kombinera byggande av 40 
bostadslägenheter i stadskärnan (Katrinedals
tomten) med ett nytt vård och omsorgsboende 
med 80 platser, varav 32 är nya platser. Beslutet 
är överklagat, vilket innebär att byggstarten är 
uppskjuten och planerad inflyttning i vård och 
omsorgsboendet blir först 2023. 

Det finns stor efterfrågan på fler bostäder anpas
sade för äldre, enligt en enkät 2018 till alla invånare 
som fyllt 55 år. Sådana bostäder bör lokaliseras 
centralt eller i lägen med tillgång till service. Som 
en del i det planerade vård och omsorgsboendet 
ovan är tanken att Torpdalen avvecklas och byggs 
om till trygghetsboende. Även något av de andra 
bostadsutvecklingsprojekten kan få en inriktning 
mot äldre.
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Näringsliv
Karlskogas näringsliv har trots omständigheterna 
gått bra 2020. Industrin går till stora delar på full 
fart med stark orderingång för de större företagen 
i kommunen. En viktig orsak är att kommunen har 
en stor del försvarsindustri, som påverkas ganska 
lite av pandemin. Det är förstås också en gynnsam 
situation för underleverantörer i alla led. Även de 
små och mellanstora byggföretagen har haft ett bra 
år och en positiv trend syns för nyetableringar och 
ometableringar, som efterfrågar fler större lokaler. 

Tjänsteföretag och konsultföretag har generellt 
påverkats negativt, utom större itföretag som har 
offentliga kunder och stora företag på kundlistan. 
Däremot är hotell och delar av besöksnäringen 
de klart mest drabbade branscherna i Karlskoga. 
Hotellen har mycket låg beläggning och i princip 
inga möten och konferenser. Mötes och evene
mangsarrangörer har ställt in sina arrangemang, 
vilket påverkar även underleverantörer till mötes
industrin. Undantagen inom besöksnäringen är 
naturturism inom bland annat fiske och golf som 
haft ett rekordår. 

Glädjande under året är att många företag i 
Karlskoga har ställt upp och stöttat både drabbade 
företag och vården på olika sätt, med exempelvis 
3Dutskrifter av visir, produktion av skydds
utrustning, utlåning av personal, fria luncher och 
presentkort till anställda med mera.

Kommunens tidigare utvecklingsavdelning 
har delvis ändrat inriktning och bytt namn till 
avdelningen för näringsliv och tillväxt. Det inne
bär bland annat att Karlskoga kommun fått en 
näringslivschef med tydligare mandat att påverka 
näringslivsutvecklingen och en organisation 
under sig med en tydligare struktur för 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.

Karlskoga kommun deltar aktivt i många 
samarbeten. Mest lyckosamt är samarbetet med 
Business Region Örebro (BRO), där investeringar, 
etableringar och gemensam marknadsföring är 
några ingredienser. Relationen till Region Örebro 
län, Örebro universitet, Örebro kommun och till 
Örebro läns övriga kommuner är mycket god. Ett 
exempel på en service som Karlskoga kommun 
och BRO tagit fram tillsammans är Timbanken, 
där företagare får fem kostnadsfria timmar med en 
affärsrådgivare. Timbanken riktar sig till de som 
vill utveckla sitt företag i Örebro län. Genom BRO 
får även Karlskoga kommun kontakt med företag 
som vill etablera sig i Örebroregionen.

handel 

Karlskoga har jämfört med kommuner i samma 
storlek en betydligt mer välmående och varierad 
handel. I kommunen finns de flesta nationella kedjor 
och flera lokala aktörer. Det stora utbudet gör att 
Karlskoga kan erbjuda ett heltäckande sortiment 
för invånarna. 

Ur ett coronaperspektiv går handeln i Karlskoga 
bättre än väntat. En stor anledning är de åtgärder 
som Karlskoga kommun vidtog tillsammans med 
handeln. Ett exempel var en miljonsatsning till 
det drabbade näringslivet. Satsningen bestod av 
presentkort till alla anställda inom Karlskoga 
kommun med 300 kronor för att stimulera han
deln. Presentkorten kunde användas i alla butiker 
anslutna till Marknadsplats Karlskoga. Satsningen 
upprepades inför jul, då alla kommunanställda fick 
ett presentkort på 200 kronor. Många gjorde betyd
ligt större köp än summan på presentkorten, som i 
kombination med kampanjen ”Du behövs – handla 
lokalt”, varit mycket lyckade enligt handeln. Karl
skoga kommun hjälpte även till att sälja presentkort 
till allmänheten, och sålde 13 000 presentkort bara i 
december. 

Även restaurangerna i Karlskoga har klarat sig 
bättre än förväntat, tack vare kreativa lösningar och 
nya, säkra sätt att sälja både luncher och middagar. 
Hämtmat har ökat markant, liksom gratis utkör
ning. Situationen för ett antal restauranger och 
serveringsställen är dock fortsatt svår.
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Destinationsutveckling

Karlskoga kommun ingår i flera nätverk kopplade 
till destinationsutveckling. Det viktigaste är 
det regionala nätverket med Region Örebro län 
och företrädare för Örebro läns kommuner, och 
samarbetet med Visit Värmland och företrädare 
för Värmlands kommuner. Genom regionerna 
når Karlskoga omvärlden via Visit Sweden med 
uppdrag att marknadsföra Sverige som ett attraktivt 
besöksmål. Coronapandemin har försvårat arbetet 
2020 och därför har Visit Sweden styrt om mark
nadsföringen till den svenska marknaden.

Lokalt har Karlskoga och Degerfors länge 
samarbetat kring turism. Besöksnäringsverk
samheterna kompletterar varandra och restiden 
är kort mellan kommunerna. Samarbetet sker 
främst inom fiske, cykling, vandring, guidning och 
upplevelser i naturen med mål att nya företag och 
föreningar ska bildas som kan erbjuda besökare en 
fin vistelse. Kommunerna själva eller i samverkan 
med regionerna erbjuder utbildning och utveckling 
för turismaktörerna för att få fram efterfrågade 
turistupplevelser. 

Vid marknadsföring under namnet Visit 
Karlskoga Degerfors delar kommunerna på 
kostnaderna. Det finns också en gemensam hem
sida, visitkarlskogadegerfors.se, samt gemensam 
Facebooksida och Instagramkonto. I övrigt finns 
en turistguide, ”Stunder att minnas”, samt en karta 
över tätorter och landsbygd.

Att semestra hemma var en uppmaning från 
Karlskoga kommun, och det har uppmuntrat 
Karlskogas invånare att upptäcka allt som finns att 
se och uppleva i den egna kommunen och regionen. 
Positiva inlägg på sociala medier har blivit en del av 
platsmarknadsföringen och visar en positiv stolthet 
över sin egen kommun.

arbetsmarknadsregion Karlskoga 
Kristinehamn

Karlskoga kommun har tillsammans med Kristine
hamns kommun, Region Örebro län och Region 
Värmland utfört ett samverkansprojekt finansierat 
av Tillväxtverket. Projektets syfte var att stärka 
relationen mellan alla parter men också att skapa ett 
bättre samarbete med Värmland och Kristinehamn. 
Projektet bestod av fyra delprojekt: övergripande 
kommunal samordning, näringslivssamverkan, pla
neringsförutsättningar för en större arbetsmarknad 
samt besöksnäring (affärsturism). Projektet har 
lett till en gemensam syn på värdet av att samverka 
inom kommunernas geografiska område. Projektet 
fick namnet ”Navet”, som blivit en plattform för 
nytänkande och insikter om vad alla parter kan 
utveckla gemensamt. 

Gemensamma aktiviteter pågår inom alla delpro
jekt, bland annat intervjuer, workshops och möten 
som har ökat kunskapen om tillgångar och utma
ningar i varje kommun. Karlskoga och Kristine
hamn är eniga om ”växelvis representation”, alltså 
att båda kommunerna representerar varandra i sina 
regionala forum (Örebro respektive Värmlands län).

Återetablering av Bergslagens 
artilleriregemente

Bergslagens artilleriregemente A9 ska återetable
ras i Kristinehamn och Karlskoga enligt beslut 
i riksdagen den 15 december. Tillsammans med 
Kristinehamns kommun och även Karlstads 
kommun, Region Värmland och Region Örebro 
har Karlskoga kommun de senaste åren arbetat 
med frågan om en återetablering av ett regemente 
i Kristinehamn och/eller Karlskoga. A9 ska börja 
byggas upp 2021–2025 och nå full kapacitet någon 
gång 2026–2030. Återetableringen innebär jobb, 
tillväxt och utveckling i Kristinehamn och Karl
skoga, det lokala näringslivet och hela regionen. 

Avdelningen för näringsliv och tillväxt har varit 
en drivande part framför allt i pilotprojektet Smart 
etablering, med syfte att tydliggöra fördelen med 
ett artilleriregemente i Kristinehamn och/eller 
Karlskoga. Avdelningen har tagit kontakter med 
försvaret och försvarsindustrin för att identifiera 
möjligheter och hinder för en återetablering. 
Möjligheterna ligger i att det finns många fördelar 
för ett regemente i de båda kommunerna, från 
infrastruktur och tillstånd till kompetens, och det 
har lett till det positiva riksdagsbeslutet.

Pan-projektet (Personen alfred nobel) 

Det stora projektet att koppla personen Alfred 
Nobel tydligare till Region Örebro län och stärka 
bilden av Alfred Nobel i Karlskoga har fortsatt. 
Kommunen har utforskat förutsättningarna för att 
ta tillvara potentialen i Alfred Nobels koppling till 
länet. Genom att koppla samman utvecklingen i 
regionen med lokaliseringen av herrgården Björk
born finns möjlighet att stärka det internationella 
utbytet, forskningsinsatserna, innovationsför
mågan och kompetensförsörjningen. En del av 
Panprojektet är visualisering av hur herrgården 
Björkborn kan utvecklas för att spegla Alfred 
Nobel, hans anda och livsgärning. En framtidsbild 
har tagits fram som underlag för det långsiktiga 
arbetet.
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Kommunikationer
I arbetet med att öka trafiksäkerheten på E18 
genom Karlskoga har ombyggnaden av Ekeby
korset i västra Karlskoga haft högsta prioritet. 
Våren 2020 började ombyggnaden till cirkulations
plats och tunnel för gående och cyklister, som ska 
vara klara 2022. Samtidigt som Ekebykorset byggs 
om pågår förberedelser för de båda ljusreglerade 
korsningarna Sommarvägen och Österleden vid 
östra infarten. Vägplan är planerad till 2022 och 
förhoppningsvis kan projektet genomföras inom 
3–4 år. Den statliga finansieringen är dock en 
utmaning eftersom allt mer pengar styrs om till 
järnväg, kollektivtrafik och cykel.

Vad gäller den planerade gång och cykelbron 
över Timsälven, som ska binda samman gång och 
cykelvägsnätet i stadens östra och västra delar 
längs stranden, är en utmaning att säkerställa 
skyddet för BoforsBackaområdet och verksam
heterna där. Det har krävt ett omtag för projektet 
som nu hanteras i nära samverkan med berörda 
företag.

Det finns både efterfrågan och behov av ett antal 
nya gång och cykelvägar i olika riktningar ut från 
Karlskoga. Mest angeläget är en ny gång och cykel
väg längs Österviksvägen (väg 555), från Bricketorp 
till E18 där kommunen har flera bostadsutveck
lingsområden på gång. Sträckan har högsta priori
tet i kommunens inspel till nästa länstransportplan 
(LTP). Som nummer två kommer en gång och 
cykelväg längs väg 205 från Harenkorset till Äspe
dalsvägen, som ska samordnas med läggningen 
av en ny vattenledning från vattenverket och bli 
klar under 2022. Kompletteringar av gång och 
cykel vägsnätet inom tätorten pågår. Under året har 
kommunen tagit fram en cykelplan med riktlinjer 
för ett stomcykelnät och andra ställningstaganden 
för att få fler att använda cykel som transportmedel.

arbetet med nobelbanan

Kommunen har drivit på och samordnat utred
ningar om en framtida Nobelbana (del av sträckan 
Oslo–Stockholm). Numera drivs processen av 
bolaget Oslo–Stockholm 2,55 som från början 
var samägt av regionerna i Värmland och Örebro 
tillsammans med Karlstad och Örebro kommuner. 
Flera regioner och kommuner (endast de större 
nodstäderna erbjuds delägarskap) har därefter till
kommit, senast Stockholm. Dessutom har ett mot
svarande bolag bildats i Norge. Järnvägs projektet 
har gått framåt mycket snabbare än vad som ansågs 
möjligt bara för några år sedan. 

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie från 2017 fast
slår att det behövs en bättre järnvägsförbindelse 
mellan Oslo och Stockholm, inklusive en ny bandel 
mellan Kristinehamn och Örebro via Karlskoga. 
Eftersom Trafikverket sagt att de redan 2022 ska 
börja titta på sträckningsalternativ för Nobelba
nan, har Nobelbanekommunerna beslutat att det 
inte längre behövs en gemensam FÖP (fördjupad 
översiktsplan) för Nobelbanan. En avsiktsförkla
ring som visar att kommunerna har en gemensam 
syn i frågan och tar sitt ansvar att inte släppa fram 
andra intressen i de mest troliga sträckningslägena 
har diskuterats men inte upprättats. Karlskoga 
ska fortsätta vara aktiv i detta arbete och titta 
närmare på vilka konsekvenser en ny järnväg med 
ett stationsläge söder om Storängen skulle få för 
närområdet, i hela tätorten och även regionalt. 
Det sker genom ett programarbete som fortsätter 
hela 2021. Som en extra hjälp har kommunen ställt 
berörda ytor till förfogande för en årlig europeisk 
arkitekttävling med namnet Europan, där unga 
arkitekter får tävla med förslag och utvecklings
idéer för stationsplatsen.

Fosilfritt 2030: Rena resan
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Vattenförsörjning 
Kommunen har de senaste åren byggt ut vatten 
och avlopp för att göra fler områden attraktiva för 
bostadsbyggande, enligt kommunstyrelsens beslut 
att flera nya områden ska ingå i verksamhets
området för allmänt vatten och avlopp. 2018 
startade arbetet genom införlivandet av tidigare 
enskilda avloppsnät vid Lonnen och i Villingsberg. 
Själva utbyggnadsarbetet blev fördröjt, men under 
2020 kom arbetet igång vid Våtsjön. Överförings
ledningen till Villingsberg är igång sedan 2018 
vilket gjort att nya tomter sålts vid Våtsjön, där 
flera är klara och inflyttade. Utbyggnaderna längs 
östra och västra Möckelnstranden är helt klara. 
För nya områden krävs kompletterande utbyggna
der som är under planering. Ett sådant område är 
Frökenborg mellan golfbanan och Dammängen.

Utredningen om ett fullskaligt reservvatten för 
hela Karlskoga kommun utmynnade 2019 i beslut 
om en fördjupad utredning för sjön Malmlången. 
Om den pågående utredningen, som bland annat 
inkluderar provtagning av vattenkvaliteten i 
sjön, ger önskat resultat kan kommunen skapa en 
långsiktigt hållbar vattentäkt som kan försörja 
hela Karlskoga (i praktiken blir det reserv eller 
nödvatten även för Degerfors). Redan vid beslutet 
gjordes antagandet att Malmlången, om den 
håller måttet, blir den primära råvattentäkten, 
inte reservvattentäkt. Degerfors valde 2019 att 
prioritera en ombyggnad och förstärkning av sin 
befintliga vatten täkt och är därför inte delaktig i 
den för djupade utredningen men är fortfarande 
intresserad av reserv/nödvattenlösningen.

Inför beslutet 2019 stod det klart att befintligt 
råvattenintag vid Timsbron är mer påverkat än 
man trott tidigare. Förutom riskerna med förore
ningar från Kilstaområdet visar provtagning av 
pfas (en grupp kemiska ämnen som finns i bland 
annat flamskyddsmedel) oroväckande nivåer i 
råvattentäkten, även om de inte överskrider dagens 
riktvärden. Kommunen beslutade därför att även 
utreda en flytt av nuvarande råvattenintag till en 
plats uppströms Lonnen. I och med det har kom
munen avbrutit arbetet med ett nytt skyddsområde 
för befintlig vattentäkt. En flytt ansågs snabbare än 
att anlägga en helt ny råvattentäkt (Malmlången) 
och det flyttade råvattenintaget behövs fortfarande 
som reservvattentäkt. Beslutet har även gett större 
flexibilitet för etableringar i östra Karlskoga då 
Kilstabäckens anslutning till Lonnen vid en flytt 
inte längre påverkar vattenkvaliteten.

Karlskoga Energi och Miljö aviserade 2020 att 
de vill ompröva det beslutet för att helt inrikta 
sig på en ny råvattentäkt. Bolaget tar på sig det 

fulla ansvaret för arbetet med nytt råvatten som 
ligger på kommunstyrelsens ledningskontor idag, 
samtidigt som arbetet med reservvatten pausas tills 
vidare. Kommunen har inte fattat något formellt 
beslut om den nya inriktningen men bedömer för
ändringen som rimlig.

Finansiella utmaningar
Karlskoga kommun och kommunens helägda bolag 
har tidigare gjort stora investeringar som finansie
rats med banklån. Kommunen byggde en ny gym
nasieskola, renoverade badhuset och färdig ställde 
en ny brandstation. Dessa investeringar, tillsam
mans med energibolagets satsningar på vattenkraft 
och biogas, gjorde att kommun koncernens 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 räntekost
nader. Likviditeten i kommunen förstärktes dock 
rejält 2020 tack vare kommunens goda ekonomiska 
resultat. Kommunens likviditet har de senaste fem 
åren förbättrats med drygt 255 miljoner kronor. Det 
innebär att kommunens nuvarande investeringar 
och de närmaste årens investeringar kan finansieras 
med egna medel istället för nya banklån.
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Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en 
god ekonomisk hushållning. Karlskoga kommuns 
mål- och resultatstyrning stödjer arbetet med god 
ekonomisk hushållning genom att kommunfull-
mäktige för varje år fastställer finansiella mål och 
övergripande verksamhetsmål (fullmäktigemål). 
Dessa följer kommunen sedan upp i delårsrappor-
ter och i förvaltningsberättelsen.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 
perspektiv innebär bland annat att varje genera-
tion själv måste bära kostnaderna för den service 
som den konsumerar. Kommunen måste därför 
alltid göra en avvägning mellan ekonomi och 
verksamhet, på kort och lång sikt. Om kommunen 
förbrukar mer pengar än den har, får kommande 
år eller generationer betala för överkonsumtionen. 
En god ekonomisk hushållning ställer därför krav 
på att kommunen har en långsiktig planering.

Mål behövs för att driva på kommunens utveck-
lingsarbete och peka ut prioriterade inriktningar. 
Verksamhetsmålen behövs också för att främja en 
kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet 
och för att tydliggöra uppdraget mot medborg-
arna. Målen visar vilka resultat kommunen når 
med hjälp av sina resurser.

För att uppnå en god ekonomisk hushållning 
krävs ett ekonomiskt resultat som är bättre än en 
budget i balans. Karlskoga uppnår god ekonomisk 
hushållning genom att uppfylla de finansiella 
målen och fullmäktigemålen.

Styrmodell
Karlskoga kommun tillämpar mål- och resultat-
styrning. Syftet med styrmodellen är att säkerställa 
att den politiska viljeinriktningen får genomslag 
i verksamheterna och att kommunen använder 
skatte pengarna på bästa tänkbara sätt, når 
visionen och målen och säkrar en god ekonomisk 
hushållning på lång sikt.

Måluppfyllelse och god 
ekonomisk hushållning

Den röda tråden – styrkedjan
Den röda tråden består av fyra nivåer – vision, 
fullmäktigemål, nämndmål samt mål och aktivi-
teter för verksamheten. Kommunfullmäktige har 
fastställt visionen och beslutar vilka kommun-
övergripande mål som ska gälla (fullmäktigemål). 
Dessa mål gäller alla verksamheter och är inrikt-
ningsmål. Kommunen gör målen mätbara genom 
att besluta om indikatorer som är kopplade till 
varje mål. Utifrån sina olika uppdrag beslutar 
sedan kommunstyrelsen och nämnderna om mål 
och indikatorer för sina egna verksamheter. Varje 
förvaltningsledning ansvarar i sin tur för att enhe-
terna arbetar fram mål och/eller aktiviteter som 
bidrar till att uppfylla varje nämnds egna mål.

Uppföljning
Kommunen följer upp ekonomi och verksamhet 
löpande under året. Två gånger om året redovisar 
verksamheterna resultatet för kommunfullmäk-
tige. Syftet är att följa upp om nämnderna når sina 
mål och resultat, och se om man måste vidta åtgär-
der direkt eller planera åtgärder inför kommande 
år. Den ekonomiska uppföljningen görs varannan 
månad och rapporteras till kommunstyrelsen. 
Utöver rapporteringen till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige kan varje nämnd besluta om 
tätare eller annan typ av rapportering.
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Kommunens mål är minst 100 procent vid summering av rullande femårsperiod.

Investeringars självfinansieringsgrad under fem år
(mnkr) 2016 2017 2018 2019 2020

Årets resultat 119,2 121,7 69,1 42,0 135,0

Avskrivningar 65,4 63,3 67,8 75,0 82,7

Årets resultat + avskrivningar 184,6 185,0 136,9 117,0 217,8

Investeringar 95,5 89,3 117,5 134,7 151,3

Självfinansieringsgrad i % per år 193 % 207 % 116 % 87 % 144 %

självfinansieringsgrad i % summering av fem år   143 % 

	z	
Kommunens mål är minst 100 procent vid summering av 

en rullande femårsperiod. Resultatet blev 143 procent,  

vilket innebär att målet är uppfyllt.

Finansiella mål
Karlskoga kommun har två finansiella mål som 
är viktiga för att bygga en stark, långsiktig och 
hållbar ekonomi. 

Överskottsmålet

Årets resultat ska vara positivt och utgöra minst 
+2 procent i medelvärde av skatter och generella 
statsbidrag under två treårsperioder, det vill 
säga under sex år från och med 2017 till och med 
2022. Tidsperioden är anpassad till den beslutade 

treårsbudgeten. För att nå långsiktighet i beslut 
som påverkar verksamheternas omfattning och 
kvalitet tillämpar kommunen treårsbudgetering. 
Med detta finansiella mål kan kommunen vid en 
tillfällig minskning av intäkter undvika kortsiktiga 
neddragningar av verksamheter som kanske senare 
måste byggas upp igen. Sexårsperioden syftar till 
att utjämna svängningar i skatteunderlaget över en 
konjunkturcykel och därmed skapa större stabili-
tet för verksamheterna. 

I tabellen nedan för åren 2017–2022 finns resul-
tat för 2017–2020 och budget för kommande år.

Simulering av överskottsmålet

2017 

utfall

2018 

utfall

2019 

utfall

2020 

utfall

2021 

budget 

2022 

plan

Summa 2017– 2022

kf mål: +2 % över 6 år 7,0 % 3,9 % 2,3 % 7,2 % 0,3 % 0,3 % 21,0 %

Mål 12,0 %

	z	Resultatet för 2020 var ett överskott på 7,2 procent jämfört med 

budgeterade +0,5 procent. Målet är uppfyllt.

likviditetsmålet 

Likviditetsmålet mäter kommunens självfinansie-
ringsgrad för investeringar under en rullande fem-
årsperiod. Självfinansieringsgraden visar hur stor 
del av investeringarna som kommunen finansierat 
med egna medel, det vill säga de skatte intäkter 
som återstår när den löpande verksamheten 
betalats. Självfinansieringsgraden mäts genom 
att årets resultat plus årets avskrivningar jämförs 

med årets investeringar. Målet uttrycks i procent 
där över 100 är bra, då det betyder att kommunen 
finansierat alla investeringar med skattepengar 
istället för att behöva låna. Kommunens mål är 
minst 100 procent när den rullande femårsperioden 
summeras. 

Tabellen nedan visar resultatet 2020 tillsammans 
med åren 2016–2019.
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Måluppfyllelse
Måluppfyllelse Nivåer för indikatorer Trend de tre senaste åren

Målet bedöms möjligt att uppnå
Uppfylld nivå (> 95 % av  

målvärdet)
Utvecklingen är positiv 	Ò	

Målet bedöms delvis vara  

möjligt att uppnå

Delvis uppfylld nivå (80–95 % av 

målvärdet)
Ingen tydlig utvecklings riktning 	Î	

Målet bedöms inte möjligt att 

uppnå

Inte uppfylld nivå (< 80 % av 

målvärdet)
Utvecklingen är negativ 	Ô	

Bedömning är inte möjlig Ingen utvärdering Ingen bedömning 	—	

Mål Målupp

fyllelse

Mål 1. En god start

Mål 2. Ett gott liv

Mål 3. Ett gott näringslivsklimat

Mål 4. Ett gott miljöarbete

Mål 5. Ett gott åldrande

Den sammanlagda bedömningen av fullmäktige-
målen är att ett mål uppnås helt och hållet och 
fyra mål delvis uppnås. Båda de finansiella målen 
uppnås helt. Sammantaget bedöms därför att 
Karlskoga kommun uppfyller en god ekonomisk 
hushållning i sina verksamheter.

Vision Karlskoga
Karlskoga, den välkomnande, kloka och innova-
tiva 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.

Visionen talar till de människor som berörs av 
den och visionen behöver förverkligas med gemen-
samma krafter. Kommunen ska genom fullmäk-
tiges mål fullfölja politikens intentioner och bidra 
till att Karlskoga når visionen.

Fullmäktigemålen följs upp i augusti och i 
årsredovisningen. Måluppfyllelsen för fullmäkti-
gemålen bygger på en bedömning av resultaten för 
fullmäktiges indikatorer. Delmål sätts upp som en 
inriktning och ett realistiskt mål att nå i slutet av 
tidplanen.

Kommunfullmäktiges slutliga mål är alltid 100 
procent eller motsvarande beroende på mätmetod, 
(kan exempelvis vara 0 eller plats 1).
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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 de lämnar lågstadiet. 
Alla elever som går ut grundskolan ska vara be -
höriga till gymnasiestudier.

Bedömning

kommentar:

Bedömningen är att mål 1 uppfylls delvis, då 
utvecklingen är positiv enligt egna analyser av 
underliggande resultat. Avsaknaden av faktiska 
data för två indikatorer försvårar möjligheten att 
bedöma målet som helt uppfyllt

Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Personaltäthet, inskrivna barn/ 

årsarbetare, kommunal regi, antal

Alla 5,7 5,7 5,0 5,1 	Ò	

kommentar

Resultatet för 2020 är preliminärt och baseras 
på statistik från 15 oktober. 2020 har präglats av 
covid-19 och kommunen har gjort många insatser 
för att förskolans verksamheter ska vara säkra 
arbetsplatser, exempelvis infördes särskilda rutiner 
för lämning och hämtning och kommunen har 
vädjat till vårdnadshavare som är beviljade 15 
timmar/vecka för sina barn att hålla dem hemma. 
Det positiva resultatet bedöms vara en corona-
effekt. Personaltätheten varierar dock mellan olika 
förskolor.

Hösten 2021 öppnar en ny konceptförskola, 
Bullerdalen, med inriktning på hållbarhet. Det är 
ingen utökning av antalet platser utan förskolan 
ersätter Solbringen, Bråten och Sandtorpet. För-
skolan har sex avdelningar och plats för 17 barn 

per avdelning. Personalen används mer effektivt 
eftersom personal vid de olika avdelningarna 
kan samarbeta med varandra kring öppning och 
stängning, och all personal kan få sin pedagogiska 
utvecklingstid på dagtid. Förskolan får eget 
tillagningskök med egen personal, vilket minskar 
lärarnas kringuppgifter och ger dem mer tid till det 
pedagogiska arbetet.

Kommunen har startat en analys utifrån 
befolkningsprognoser för att se framtida behov 
av förskolor och personal. Utmaningen är att öka 
personaltätheten när det är många små förskolor 
(en och två avdelningar) som är dimensionerade 
enligt en äldre modell. När nya förskolor byggs är 
lokalerna utformade för att nå samordningsvinster 
mellan flera avdelningar, vilket bidrar till ökad 
personaltäthet.
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Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som 

klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska 

och svenska som andraspråk, kommunala 

skolor, andel (%)

Alla 66 % 67 % 80 % 	—	

Flickor 71 % 80 % 	—	

Pojkar 61 % 55 % 	—   

kommentar 

De nationella proven ställdes in vårterminen 2020 
på grund av pandemin, därför finns inga resultat. 
2021 genomförs de nationella proven för årskurs 3. 
Bedömningen är att arbetet med språkplanen 
kommer att märkas i resultatet för de nationella 
proven 2021 genom att delmålet för indikatorn nås.

Barn- och utbildningsnämndens egen uppfölj-
ning av kunskaperna i svenska och svenska som 

andraspråk visar på en hög måluppfyllelse (90 
procent). Utmaningen är elever med svenska som 
andraspråk. Under 2021–2023 deltar Karlskoga 
kommun i Skolverkets projekt Nyanländas 
lärande. Ett av målen är att erfarenheterna från 
projektet bidrar till högre måluppfyllelse för elever 
med annat modersmål, genom den kartläggning 
som kommer att ligga till grund för beslut om 
insatser.

Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov 

som klarat alla delprov för ämnesprovet i 

matematik, hemkommun, andel (%)

Alla 64 % 62 % 75 % 	—	

Flickor 65 % 67 % 	—	

Pojkar 64 % 57 % 	—	

kommentar 

De nationella proven ställdes in vårterminen 2020 
på grund av pandemin, därför finns inga resultat. 
2021 genomförs de nationella proven för årskurs 3. 
Bedömningen är att arbetet med matematikplanen 
kommer att synas i resultatet för de nationella proven 
2021 i form av att delmålet för indikatorn nås.

Barn- och utbildningsnämndens egen uppfölj-
ning av kunskaperna i matematik visar på en hög 
måluppfyllelse (85 procent). Utmaningen är elever 
med annat modersmål. Precis som i svenska väntas 
deltagandet i Skolverkets projekt Nyanländas 
lärande kunna bidra till en högre måluppfyllelse.

Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Elever i åk 9 som är behöriga till  

yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

Alla 75 % 70 % 78 % 85 % 	Î	

Flickor 75 % 73 % 78 % 	Î	

Pojkar 74 % 66 % 79 % 	Î    
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kommentar 

Behörigheten till gymnasiet har ökat på alla skolor 
senaste året. Framför allt har behörigheten bland 
pojkar ökat. Det är ett tydligt trendbrott och man 
får backa till 2014 för att hitta ett högre resultat 
(81 procent). För treårsperioden förblir trenden 
dock oförändrad. Rikets genomsnitt för läsåret 
2019/2020 var 84 procent (flickor 85, pojkar 83 
procent).

29 procent av avgångseleverna läsåret 2019/2020 
hade annat modersmål och det är i den gruppen 
den största förbättringen har skett de senaste tre 
åren. Målet med utvecklingsarbetet är att alla 
elever som går ut årskurs 9 ska vara behöriga till 
gymnasiet. En påverkande faktor är att elever 
med annat modersmål än svenska har en starkare 
utveckling ju starkare kunskaperna i det egna 
modersmålet är. Ju mer kunskap skolan har om 
nyanländas lärande, desto bättre möjligheter finns 
det att ge rätt stöd. Syftet med Skolverkets projekt 
Nyanländas lärande, där Karlskoga deltar, är att 

stärka förmågan att erbjuda barn och elever som är 
nyanlända eller har annat modersmål än svenska 
en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Målet 
är högre måluppfyllelse i förskola, förskoleklass 
och fritidshem och goda kunskapsresultat för 
elever i grund- och gymnasieskolan samt inom 
kommunal vuxenutbildning och särskild utbild-
ning för vuxna. Utöver ovanstående skolformer 
ska insatserna även vända sig till grund- och gym-
nasiesärskolan.

Under läsåret 2019/2020 har flera insatser bidragit 
till den ökade måluppfyllelsen, exempelvis studie-
stöd genom projektet Plugga vidare. Det har även 
funnits läxhjälp, engelska- och mattestöd utanför 
lektionstid. Särskilda matematikpeda goger finns 
på 7–9-skolorna. Extra anpassningar har gjorts på 
grupp- och individnivå och det har varit mycket 
digitalt arbete med eleverna via olika digitala klass-
rum och verktyg. Tätare uppföljningar av elevernas 
resultat är ett led i det system atiska kvalitetsarbetet, 
med fokus på elevens behov.
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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 trygg-
het, attraktivitet och vara utan segregation.

Bedömning

kommentar:

Målet bedöms delvis uppnått då flera indikatorer 
har positivt utfall som ex. att trångboddheten 
minskar, personer som lämnat etableringsupp-
draget ökat och att ungdomar i stor utsträckning ser 
positivt på framtiden. Att ungdomar som mår bra 
återigen minskar och  gymnasieelever med examen 
också har en nedåtgående trend samt att otrygg-
heten fortsatt är mycket hög speciellt hos kvinnor 
gör att målet inte kan ses som uppfyllt ännu.

Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 

ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (%)

Alla 1,8 % 1,7 % 1,8 % 1,0 % 	Î	

Kvinnor 1,9 % 1,6 % 1,6 % 	Ò	

Män 1,7 % 1,7 % 1,7 % 	Î	

kommentar

Andelen vuxna med långvarigt försörjningsstöd 
ökade något. Resultatet för 2020 på 1,8 procent 
innebär att målet på 1 procent inte uppnåddes. Det 
är ingen skillnad i andel mellan män och kvinnor.

Orsaken är relaterad till pandemin då möjlig-
heten till praktikplatser minskade och det fanns 
färre arbeten att söka. Förvaltningen har våren 
2020 skapat en ny enhet, kompetensförsörjnings-
enheten. Syftet är att öka samarbetet mellan 

försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten. 
Kompetensförsörjningsenheten utvecklar arbets-
metoder för att lättare och snabbare hjälpa per-
soner att nå egen försörjning. Ett annat pågående 
projekt inom förvaltningen och i kommunen är 
Jobblinjen, med målet att mer effektivt integrera 
personer till arbete eller studier. Nämnden deltar 
också i fler projekt som breddad rekrytering och 
fler kvinnor till industrin.

Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Lämnat etableringsuppdraget och börjat 

arbeta eller studera (status efter 90 dagar), 

andel (%)

Alla 42 % 25 % 37 % 30 % 	Î	

Kvinnor 50 % 20 % 	—	

Män 37 % 30 % 	—	
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kommentar 

Information om etableringsuppdraget kommer 
från Arbetsförmedlingen som tyvärr inte kunnat 
lämna statistik fördelad på kön. Värdet 37 procent 
visar att målet är uppnått. Resultatet är en ökning 
med 4 procentenheter sedan augusti. Det är många 
faktorer som påverkar hur stor andel som lämnar 
etableringsuppdraget, men en förklaring är att 
personer som tagit del av insatser inom etablerings-
uppdraget i större utsträckning varit rustade för 
att börja arbeta eller studera.

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för 
etableringsuppdraget och de är en viktig sam-
arbetspartner till socialförvaltningen. Arbets-
förmedlingen och kompetensförsörjningsenheten 
deltar i flera forum där olika arbetsmarknads-
frågor, åtgärdsförslag och planering sker för att 
öka arbetsmarknadsintegreringen för utrikesfödda 
som berörs av etableringsuppdraget. Kommunen 
är också delaktig i etableringsprocessen genom 
sfi-utbildning.

Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Trångboddhet i flerbostadshus, 

 enligt norm 2, andel (%)

Alla 17,1 % 17,2 % 17,3 % 16,0 % 	Ô	

Kvinnor 16,1 % 16,6 % 16,5 % 	Î	

Män 18,1 % 17,8 % 18,1 % 	Î	

kommentar 

Resultatet för trångboddhet enligt norm 2 (fler än 
två personer per rum, exklusive kök och vardags-
rum) har försämrats de senaste tre åren. Resultatet 
för indikatorn bygger dock på föregående år. Något 
fler män bor trångt än kvinnor. För att motverka 
trångboddhet tillåter det kommunala bostads-
bolaget att det bor högst två personer per rum. 
Karlskogahem följer upp och agerar när någon 

bryter mot regeln. Den negativa trenden kan delvis 
förklaras med anhöriginvandring men det finns fler 
orsaker, exempelvis ekonomiska. För en långsiktig 
lösning arbetar Karlskogahem med att följa upp 
behov av bostadsstorlek för att tillgodose efter-
frågan. Under året har det kommunala bostads-
bolaget utrett möjligheten att konvertera tvårums-
lägenheter till fyra- och femrumslägenheter.

Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Andel ungdomar i gymnasiet år 1 som anger 

att de mår bra varje dag/ofta, andel (%)

Alla 92 % 87 % 86 % 90 % 	Ô	

Kvinnor 86 % 81 % 81% 	Ô	

Män 97 % 91 % 91 % 	Ô	

kommentar

Resultaten för 2020 är ungefär lika som 2019 men 
de senaste tre åren är trenden nedåtgående både 
bland kvinnor och män, även om resultatet räcker 
till en god måluppfyllelse. Kvinnor anger i lägre 
grad att de mår bra varje dag eller ofta. Det är 
oklart om kvinnor mår sämre än män eller om 
kvinnor har lättare att sätta ord på sina känslor. 
Kvinnor oroar sig generellt mer för studieresultat 
än vad unga män gör.

Enligt elevhälsan är det ganska vanligt att elever 
anger ångest som orsak till att de mår psykiskt 
dåligt. Det är dock svårt att avgöra om det handlar 

om ångest eller oro då elever idag använder termer 
tillhörande psykiatrin, och då ofta begreppet 
ångest.

Många gånger kan ungdomar trivas i skolan 
och prestera bra och ändå må dåligt. Skolan är en 
viktig plats för att ge förutsättningar att må bra. 
Därför är studiero, trygghet, trivsel, bemötande 
och att eleverna ska lyckas med sina studier prio-
riterat i skolornas systematiska kvalitetsarbete. 
Gymnasienämnden har också gjort en satsning 
för att minska psykisk ohälsa, och har förstärkt 
elevhälsan med en kurator.
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Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Andel ungdomar i gymnasiet år 1 som ser 

positivt på framtiden stämmer mycket bra/

ganska bra, andel (%)

Alla 93 % 96 % 95 % 98 % 	Î	

Kvinnor 95 % 95 % 93 % 	Ô	

Män 91 % 96 % 96 % 	Ò	

kommentar

Resultaten för 2020 är ungefär som 2019 och 
det totala resultatet är inom målvärdet för god 
måluppfyllelse. Något färre kvinnor svarar att de 
ser positivt på framtiden.

95 procent av eleverna som svarat uppger att de 

1  Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

2  Stiftelse som stöder människor med funktionsnedsättning att få arbete.

ser positivt på framtiden. Det är viktigt att skolan 
ger eleverna de kompetenser som krävs för att 
de ska kunna göra egna val. Att få en gymnasie-
examen ger framtidstro eftersom det är viktigt för 
att kunna etablera sig på arbetsmarknaden eller 
studera vidare.

Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 

hemkommun, andel (%)

Alla 71 % 70 % 67 % 76 % 	Ô	

Flickor 80 % 73 % 69 % 	Ô	

Pojkar 62 % 67 % 66 % 	Î	

kommentar 

Fortfarande är det många ungdomar som inte går 
ut gymnasiet med gymnasieexamen efter fyra år. 
Det beror på att för många ungdomar inte är be -
höriga till ett nationellt gymnasieprogram utan 
istället börjar på introduktionsprogrammet med 
syfte att ta igen det de inte har klarat under grund-
skolan.

Det gör samtidigt att resultaten för eleverna på 
introduktionsprogrammet har sjunkit de senaste 
åren, då många elever som börjat på programmet 
saknar många godkända betyg från grundskolan 

och deras utbildningsresa är lång. Det försämrade 
resultatet kan också förklaras med ett kraftigt ökat 
antal nyanlända med liten skolerfarenhet. Inom 
introduktionsprogrammen handlar det om att 
fortsätta utveckla samverkan med det kommunala 
aktivitetsansvaret, Finsam1, Activa2, socialtjänsten 
och vuxnas lärande.

För elever som börjar ett nationellt gymnasie-
program efter årskurs 9 är resultaten betydligt 
bättre. Resultaten för studieförberedande och 
yrkesprogram är i nivå med de 25 procent bästa 
kommunerna i Sverige.

Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

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 (%)

Alla 31 % 29 % 33 % 24 % 	Î	

Kvinnor 38 % 39 % 45 % 	Ô	

Män 22 % 17 % 23 % 	Î  



Måluppfyllelse och God ekonoMisk hushållninG

KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2020 35

kommentar 

Resultatet för otrygghet vid utevistelse sena kväl-
lar i det egna bostadsområdet var 4 procentenheter 
högre än föregående mätning, men över en tre-
årsperiod är siffran oförändrad. Resultatet visar 
även att männen känner sig betydligt tryggare än 
kvinnorna. Kvinnornas upplevelse av otrygghet 
har ökat de senaste åren. Kommunens grupp för 
operativt trygghetsarbete (Effektiv samordning 
för trygghet, EST) har under året köpt in ett 
inrapporteringssystem för att kartlägga otrygga 
platser i kommunen. EST-gruppen har analyserat 
och föreslagit åtgärder baserat på de otrygghets-
rapporteringar som skett via systemet. Exempel på 
åtgärdsförslag för att långsiktigt öka tryggheten 
är att förbättra sikten vid skymda platser, bättre 
belysning vid mörka platser samt att skapa aktivi-
teter i samband med skolavslutningar. Kommunen 
har ingått ett avtal om bevakningstjänster. Genom 

kartläggningen av de otrygga platserna har kom-
munen kunnat precisera bevakningstjänstens ron-
deringsområden. Kommunen har även startat ett 
pilotprojekt för utomhuskameror vid en skola för 
att undersöka om kameraövervakning motverkar 
skadegörelse och otrygghet.

Kommunen har förstärkt samarbetet med 
lokalpolisen i Karlskoga. Genom samarbetet har 
kommunens ansökan hos Polisen om paragraf 
3-områden genomförts och beviljats. Med para-
graf 3-område avses ett område där det finns möj-
lighet att komplettera Polisen med ordningsvakter 
med större befogenheter än väktare. Ordnings-
vakter tjänstgör vid tillfällen när det typiskt sett 
kan uppstå oroligheter, som vid evenemang eller 
stora folksamlingar. För att öka tryggheten bland 
kvinnor behövs en orsaksanalys för att ta reda på 
vilka åtgärder som fungerar.

Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Karlskoga kommuns tillgänglighetsarbete – 

Humanas tillgänglighetsbarometer, placering 

rankning

Alla 11 5 5 	—	

kommentar 

Tillgänglighetsbarometern bedömer och rankar 
kommunerna utifrån deras arbete med tillgäng-
lighet. I undersökningen som görs av Humana 
granskas till exempel om tillgänglighetsarbetet 
utvärderas utifrån kommunens mål och om kom-
munens översiktsplan innehåller mätbara mål för 
ökad tillgänglighet för personer med funktions-
nedsättning.

Efter förra undersökningen hösten 2019 be -
slutade Humana att börja göra enkäten vartannat 
år istället för varje år. Det innebär att nästa 

bedömning och rankning görs hösten 2021.
I väntan på nästa mätning har kommunen gjort 

en egen bedömning av tillgänglighetsarbetet för 
att se vad som förbättrats och hitta förbättrings-
områden. Något som skulle förbättra Karlskogas 
goda resultat är att sätta mål för tillgänglighet i 
översiktsplanen, något som samhällsbyggnads-
förvaltningen lyft fram i arbetet med ny över-
siktsplan. Att i större utsträckning kunna erbjuda 
personer med funktionsnedsättning arbete 
inom Karlskoga kommun skulle också förbättra 
resultatet.
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Mål 3. Ett gott näringslivsklimat
Karlskoga ska rankas bland de 100 bästa kommu-
nerna i Svenskt Näringslivs kommunrankning. 
Företagare och företagsamma personer skapar till-
växt och ska bemötas med smidighet och respekt. 
Tillväxten säkrar framtida välfärd i Karlskoga 
kommun. Större frihet för alternativa driftformer i 
kommunen.

Bedömning

kommentar:

Målet bedöms delvis uppnått och är  nu mycket 
nära att uppnås helt enligt kommunfullmäktiges 
ambitioner för hela mandatperioden.  Utveck-
lingen har varit mycket positiv för flera indikatorer 
som stärker ett gott näringslivsklimat. Den bygg-
klara marken har ökat rejält, rankingklättringen i 
svenskt näringslivs företagsklimat med 77 platser 
är ett rejält kliv uppåt och det starka resultatet i 
öppna jämförelsers mätning håller återigen i sig.

Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Byggklar mark för handel och industri 

(inklusive el, vatten och avlopp), hektar

Alla 14 13 23 20 	Î	

kommentar 

Indikatorn för byggklar mark för handel och 
industri uppnådde 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 finns i områdena Botorp och Storängen. 
I Botorp finns 2 hektar byggklar verksamhetsmark 
och i Storängen 1,5 hektar. Kommunen fokuserar 
på beredskap för att kunna färdigställa dragning 
av gator med mera i anslutning till respektive 
etablering. Kommunen planlägger också mer verk-
samhetsmark.

Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Planlagd mark för handel och industri,  

hektar

Alla 29 28 35 40 	Î  

kommentar 

För indikatorn planlagd mark för handel och 
industri bedöms målvärdet vara delvis uppnått. 
Andelen planlagd verksamhetsmark ökade med 7 
hektar under året. Verksamhetsmark har planlagts 
i södra Storängen, vid Hangarvägen i anslutning 
till flygfältet, i området Botorp samt intill Väster-

leden vid Kilsta. Planläggningsarbete på 20 hektar 
påbörjades också i anslutning till Björkborn och 
kraftvärmeverket. Projektet väntas vara färdigt 
till årsskiftet 2021–2022. Karlskoga har haft en 
stor efterfrågan på ledig verksamhetsmark. För att 
kunna möta efterfrågan från näringslivet har kom-
munen gjort detaljplanering av nya områden.
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Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, 

rankning

Alla 188 227 177 100 	Î	

kommentar 

Rankningsmålet är högt satt i förhållande till kom-
munens placering när målvärdet beslutades. Målet 
är inte uppnått ännu, men utvecklingen ser mycket 
positiv ut. Kommunens rankning har förbättrats 
med 50 platser sedan 2019.

Karlskoga kommun har de senaste åren utfört 
stora förändringar för att förbättra förutsättning-
arna för det lokala näringslivet. 2020 års resultat 
visar att arbetet börjar ge resultat då Karlskoga 
kommun klättrade 50 platser, till plats 177.

Kommunen har bland annat tagit fram en ny 
näringslivsstrategi, som successivt införs i hela 
kommunorganisationen. Karlskoga kommun har 
dessutom gjort en omorganisering och skapat en 
näringslivs- och tillväxtsavdelning med fokus på 
näringslivet. Under året har en näringslivslots 

anställts för att förbättra servicen till näringslivet. 
Likaså har en turismstrateg rekryterats som bland 
annat ska främja handeln och besöksnäringen. 
Karlskoga kommun har även gjort åtgärder för 
att lindra konsekvenserna av covid-19-pandemin 
för näringslivet. Alla dessa åtgärder bedöms ha en 
positiv inverkan på det lokala näringslivet. Några 
exempel är möjlighet till uppskjuten hyra och 
avgiftsfria centrala parkeringsmöjligheter i anslut-
ning till handel och butiker, samt en miljonsatsning 
till det drabbade näringslivet. Miljonsatsningen 
omfattade utdelade presentkort på 300 kronor till 
alla anställda inom Karlskoga kommun, med syfte 
att stimulera handeln. Presentkorten kunde använ-
das på alla butiker anslutna till Marknadsplats 
Karlskoga. En liknande satsning upprepades innan 
jul, då med presentkort på 200 kronor.

Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Företagsklimat enligt ÖJ (Öppna jämförelser, 

Insikt), totalt, NKI

Alla 78 74 78 80 	Î	

kommentar

Resultatet för 2019 publicerades i april 2020. 
Karlskoga kommun ökade med fyra indexpunkter 
sedan föregående år och hamnade på samma nivå 
som 2017. I jämförelse med riket ligger Karlskoga 
kommun mycket bra till, på plats 19 av 173. I Örebro 
län ligger Karlskoga på första plats. Kommunen 
gick från ett redan högt resultat i förra mätningen 

till ett ännu högre resultat den senaste mätningen. 
Förutom markupplåtelse förbättrade Karlskoga 
kommun resultaten på alla områden, men framför 
allt inom bygglov, livsmedel och bemötande från 
medarbetare. Inom markupplåtelse finns potential 
till förbättring då det hade ett lägre resultat än 
de andra områdena. Kommunen har påbörjat ett 
utvecklingsarbete som rapporteras 2021.
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Mål 4. Ett gott miljöarbete
Karlskoga utvecklas utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att leva i en god miljö. 
Prioriterat är att klimatsäkra upphandling, bo -
städer och energi. Den framtida vattenkvaliteten 
ska säkerställas.

Bedömning

kommentar:

Målet bedöms delvis uppnått. Energiförbruk-
ningen i kommunens lokaler fortsätter återigen att 
minska, medan energiförbrukningen i Karlskoga-
hems lokaler inte har uppnått önskat målvärde, 
dock ser den långsiktiga utvecklingen positiv ut. 
Matsvinnet finns ingen samlad data att inhämta 
och återvinningen av hushållsavfall visar en 
minskning från förgående år.

Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Matsvinn vid servering av mat i kommunens 

regi (kg/100 portioner) (exklusive matlådor) 

tallrikssvinn + serveringssvinn

Alla 4,20 	—	

kommentar

Kommunen planerade att införa svinnmätning 
inom förskola och äldreomsorg. Det finns mät metod 
som användes inom skolan, men den behöver införas 
i fler verksamheter. Med anledning av pandemin 

blev det inte möjligt att börja arbetet med svinn-
mätningar inom äldreomsorg. En förskola var pilot 
och gjorde en mindre svinnmätning under hösten. 
Svinnmätningar fortsätter utvecklas inom flera verk-
samheter, och analys av resultaten fortsätter 2021.

Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Procentuell minskning av inköpt energi i  

lokaler ägda av Karlskoga kommun, per 

kvadratmeter, normalårskorrigerat, basår 2009 (%)

Alla 17 % 19 % 20 % 22 % 	Ò	
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kommentar 

Indikatorn avser minskning av inköpt energi 
från 2009 (basår). Resultatet är preliminärt. Det 
faktiska resultatet kommer först efter en helårs-
korrigering och redovisas i delårsredovisning i 
september 2021.

Det preliminära resultatet tyder på en fortsatt 
positiv trend. De faktorer som haft störst betydelse 
för den minskade energiförbrukningen är nya 
energieffektiva lokaler vid nybyggnation samt 
utbyggnad av solceller. Årets resultat kan ha 
påverkats av pandemin, med minskad aktivitet i 
kommunens lokaler. Till exempel har aktiviteten 
minskat i idrottshallar på grund av restriktioner 
och distansundervisning medan aktiviteten har 

ökat i särskilda boenden då människor stannat 
hemma i större utsträckning.

Prognosen för mandatperioden är god men 
påverkas av en rad faktorer. Driftoptimering blir 
till exempel allt svårare för varje minskad procent 
inköpt energi, dels för att kommunen gör enkla 
åtgärder först, dels för att optimeringen bara kan 
göras till en viss gräns utan att bryta mot lagkrav. 
Andra faktorer är att kraven på komfort i kommu-
nens lokaler ökar, både vad gäller temperatur och 
ventilation, och att ny gatubelysning installeras för 
att öka tryggheten och säkerheten i Karlskoga.

Arbetet med att hålla nere energianvändningen 
fortsätter genom ett systematiskt energiarbete 
kombinerat med investeringar.

Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Minskning av energi, el och uppvärmning 

i lokaler ägda av Karlskoga kommunala 

bostadsbolag, per kvadratmeter, 

normalårskorrigerat (%)

Alla 0,1 % 2,6 % 1,2 % 2,0 % 	Î	

kommentar 

Resultatet för indikatorn visar att Karlskogas 
kommunala bostadsbolag under 2020 minskade 
den totala energianvändningen med 1,2 procent 
jämfört med ett normalår. Resultatet uppnådde 
däremot inte målvärdet på 2,0 procent. Det 
kommunala bostadsbolaget arbetar med att 

driftoptimera och spara energi i sina fastigheter. 
Karlskogahem har genom Sveriges Allmännyttas 
klimatinitiativ förbundit sig att minska energi-
användningen med 10 procent till år 2028. Utifrån 
detta har bolaget avsatt medel i budgeten för att nå 
målen och förbättra resultatet.

Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Hushållsavfall som samlats in för 

materialåtervinning, inklusive biologisk 

behandling, andel (%)

Alla 40 % 42 % 37 % 45 % 	Î	

kommentar

Resultatet för indikatorn uppnådde delvis mål-
värdet enligt den senaste mätningen. Resultatet 
för denna indikator bygger på föregående års data. 
Sett över de tre senaste mätningarna är resultatet 
oförändrat. Karlskoga Energi och Miljö AB 
(Kemab) samordnar resultatet som rapporteras in 
för indikatorn. Arbetet med ökad materialåter-
vinning pågår men möjligheten att öka andelen 
material som återvinns ligger hos flera aktörer och 
ett stort ansvar ligger hos den enskilda invånaren. 
Arbete pågår inom ramen för avfallsplanen för 
att öka andelen hushållsavfall som samlas in för 
materialåtervinning. Kemab följer utvecklingen 
för att vid behov införa fler faktioner på åter-

vinningscentralen. Kemab följer även information 
från Avfall Sverige om nya regler för insamling 
av material som är klassat som producentansvar 
och utifrån det utreder behov av alternativa åter-
vinnings- och insamlingssätt. En ny nordisk design 
för skyltningen är framtagen av Avfall Sverige. 
Regeringen har beslutat om fastighetsnära insam-
ling med start 2023. Denna förändring kan påverka 
resultatet i positiv riktning. Med fastighetsnära 
insamling menas att förpackningar och tidningar 
sorteras i anslutning till bostäder och ska fungera 
som ett komplement till återvinningsstationerna. 
Med denna förändring finns möjlighet att minska 
den stora mängd förpackningar som idag finns i 
restavfallet.
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Mål 5. Ett gott åldrande
I Karlskoga har de äldre ett aktivt och innehålls-
rikt liv utifrån sina egna önskemål. Den oönskade 
ensamheten ska minska och tryggheten ska öka. 
Valfrihet när det gäller boende och tjänster.

Bedömning

kommentar:

Målet är helt uppfyllt. Förflyttningen i positiv 
riktning är enorm. Karlskogas resultat för ett gott 
åldrande har under tidigare år haft ett gott resultat 
men gör nu mycket positiva förflyttningar inom 
samtliga delar för en god äldreomsorg. De äldres 
upplevelse av trygghet ökar både inom hemtjänst 
och boende. Likaså upplevelsen av ensamhet mins-
kar inom både hemtjänst och boende. De goda 
resultaten syns både hos män och kvinnor. Målet 
uppnås helt för samtliga indikatorer som tillhör ett 
gott åldrande.

Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder 

minst två organiserade och gemensamma 

aktiviteter under vardagar, andel (%)

Alla 100 % 100 % 100 % 	Î	

kommentar 

Trots rådande pandemi har brukarna kunnat 
erbjudas organiserade aktiviteter och målvärdet på 
100 procent är uppnått.

Aktiviteterna har skett individuellt eller i liten 
grupp och anpassats utifrån restriktioner med 
anledning av pandemin. Syftet med aktiviteter är 
att erbjuda en meningsfull vardag och även före-

bygga ensamhet. Alla avdelningar inom vård- och 
omsorgsboende har aktivitetsombud. Inom områ-
det finns även en aktivitetssamordnare. Fokus 
har varit att behålla, utveckla och anpassa akti-
viteterna utifrån pandemirestriktionerna, bland 
annat genom att skapa fler utomhusaktiviteter och 
fler aktiviteter som går att följa via sociala medier, 
lokaltidning och radio.
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Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, 

besväras av ensamhet, kommun, andel (%)

Alla 58 % 53 % 29 % 50 % 	Ò	

Kvinnor 58 % 56 % 29 % 	Ò	

Män 56 % 46 % 28 % 	Ò	

kommentar 

Resultatet från den egna undersökningen hösten 
2020 visar att brukarna upplever mindre ensamhet 
än tidigare. I undersökningen var det ett fåtal, 
mindre än 4 procent, som uppgav att de både 
kände sig ensamma och ofta besvärades av det.

När man analyserar resultatet är det svårt att 
förklara orsaken till förändringen mot tidigare 
år. Året var mycket speciellt utifrån pandemins 
effekter och ensamhet är en svår fråga då det kan 
innefatta många olika saker.

Samhället har belyst riskerna för ökad ensamhet 
speciellt för denna målgrupp, över 70 år, utifrån 
social distansering. Inom hemtjänsten var det flera 
äldre som på grund av pandemin avstod från insat-
ser från socialtjänsten av rädsla för smitta, speciellt 
under våren. Hemtjänsten har använt tiden till fler 
längre besök för att bemöta oro och hjälpt bru-
karna med digitala verktyg för att ha kontakt med 
närstående. Det var extra viktigt vid julhelgen.

Socialförvaltningen har arbetat för att motverka 
ensamhet, bland annat genom ett samarbete med 
Kontaktservice, en ideell förening dit äldre kan 
höra av sig för samtal och ledsagning. Kontakt-

service ordnar även olika aktiviteter för äldre, 
men fick begränsa aktiviteterna under pandemin. 
Flera nya aktiviteter infördes, som Diggi och Tala, 
Diggi vänner, digitala livemöten med gympa, bok-
tips med mera.

De uppsökande 80-årsbesöken pausades på 
våren och ersattes av brev och möjlighet till 
enskilda besök. Vård och omsorg införde bedöm-
nings- och planeringssystemet IBIC. Med stöd av 
IBIC kan biståndshandläggare identifiera individu-
ella behov, som insatser för att minska ensamhet. 
Under pandemin har dagvårdsverksamhet pausats 
och ställt om till besök i hemmet samt avlastning 
och stöd för anhöriga. Förvaltningen har genom 
omvärldsbevakning sökt nya former för digitalt 
stöd till äldre för att motverka ensamhet, och 
utvecklat en samlingssida som länkar till olika 
internetsidor för äldre.

Ett samarbete mellan socialförvaltningen och 
folkhälsoförvaltningen pågår om ensamhet och 
otrygghet inom äldreomsorgen. Samarbetet ska 
leda till en fördjupad enkät för att se vilka orsaker 
som bidrar till upplevd ensamhet och otrygghet. 
Utifrån enkätens resultat ska kommunen vidta 
åtgärder.

Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Brukarbedömning särskilt boende 

äldreomsorg, besväras ofta av ensamhet, 

andel (%)

Alla 20 % 17 % 8 % 20 % 	Ò	

Kvinnor 22 % 18 % 8 % 	Ò	

Män 15 % 14 % 6 % 	Ò	

kommentar 

Resultatet från den egna brukarundersökningen 
hösten 2020 inom vård -och omsorgsboende visar 
att de boende upplever mindre ensamhet jämfört 
med tidigare. I undersökningen var det ett fåtal, 
mindre än 7 procent, som uppgav att de både 
kände sig ensamma och ofta besvärades av det.

Boende upplever samma grad av ensamhet 
som de som får hemvård enligt undersökningen. 
Utifrån sett är de som bor på vårdboende inte 

ensamma i bemärkelsen att det finns personal och 
andra boende runt omkring dem. Svaren från de 
boende visar dock att ensamhetskänslor inte nöd-
vändigtvis minskar för att det finns andra personer 
i ens fysiska närhet.

Året 2020 präglades starkt av pandemin, 
vilket påverkat vård- och omsorgsboenden med 
social distansering. Några månader på våren och 
sommaren stängdes vårdboenden för närstående 
och andra för att minska smittspridning bland de 
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boende. Endast fysiska besök vid livets slut eller 
andra specifika behov tilläts. Självklart riskerar 
det att leda till ökad ensamhet hos de boende 
som inte haft möjlighet till fysisk kontakt med 
närstående. Under sommaren och hösten har 
personal på boenden ordnat så att boende och 
närstående har kunnat träffas utomhus och genom 
planerade besöksformer inomhus för att minimera 
smittorisken. De vanliga organiserade sociala 

aktiviteterna inom vårdboende kunde genomföras 
om än i annan form, exempelvis i mindre grupper. 
Personalen har tagit stort ansvar för att finna kre-
ativa lösningar så att de boende har kunnat få en 
meningsfull vardag. Vårdboendena har fått även 
fått surfplattor för att ersätta den direkta fysiska 
kontakten med närstående och som ett komple-
ment till att träffas utomhus.

Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, 

trygghet, andel (%)

Alla 91 % 88 % 98 % 95 % 	Î	

Kvinnor 91 % 87 % 98 % 	Î	

Män 91 % 88 % 98 % 	Î								

kommentar 

Resultatet från brukarundersökningen hösten 
2020 visar att brukarna upplever mer trygghet än 
tidigare. Orsaken är oklar då man kunde vänta sig 
mer otrygghet och osäkerhet som en konsekvens 
av pandemin. Å andra sidan har det därför varit 
viktigt för förvaltningen att fokusera extra mycket 
på arbetet med trygghet och att förhindra smitt-
spridning.

Inom hemvården är det en särskild utmaning 
att förhindra smittspridning då personal riskerar 
att smittas och sedan föra smittan vidare. För-
valtningen har informerat närstående, brukare 
och personal om smittspridning. Hemtjänsten har 
förlängt fler besök för att bemöta rädslor och oro 
samt kunna hjälpa till med praktiska saker som 
digitala verktyg. Under våren ville många ha hjälp 
med inköp och det sociala företaget Funkis anli-
tades för att hjälpa personer som inte hade andra 
insatser av kommunen. Det skapade utrymme 
för bistånds enheten att följa upp personer med 
hemtjänst insatser för att säkerställa att de hade 
tillräckligt med stöd. Ett led i att skapa trygghet är 
även att personalen använder skyddsutrustning på 

rätt sätt. Under året har personal fått undervisning 
i vårdhygien. I samarbete mellan regionen och 
förvaltningen har man inrättat ett mobilt team med 
läkare och sjuksköterskor. Deras uppgift är att göra 
medicinska bedömningar och åtgärder i hemmet för 
att undvika onödiga besök på akutmottagningen 
eller sjukhuset för att minska smittorisken för de 
äldre. Dagvården fick pausa verksamheten och 
istället göra enskilda besök i hemmen.

Grunden för att skapa trygghet hos de som får 
insatser från hemtjänsten är att göra individuella 
behovsprövningar enligt IBIC. En annan viktig 
åtgärd är att installera trygghetslarm. För när-
varande diskuterar nämnden att permanenta det 
mobila teamet för att öka tryggheten. Något som 
också utvecklats under året är förtursrätt för äldre 
till Karlskogahems seniorboende samt ny sam-
arbetsform med aktiviteter vid Nickkällans lokaler 
för de äldre.

Ett samarbete mellan socialförvaltningen och 
folkhälsoförvaltningen pågår om ensamhet och 
otrygghet inom äldreomsorgen. Se ovan i avsnittet 
om upplevd ensamhet bland de som har hemtjänst.
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Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Brukarbedömning särskilt boende 

äldreomsorg, trygghet, andel (%)

Alla 86 % 86 % 97 % 95 % 	Î	

Kvinnor 86 % 83 % 97 % 	Î	

Män 86 % 94 % 97 % 	Î	

kommentar 

Brukarundersökningen hösten 2020 visar att de 
boende upplever mer trygghet än tidigare år. Precis 
som i avsnittet ovan är orsaken oklar. 

Vårdboenden stängdes i ett tidigt skede av 
pandemin för besök av närstående och andra. Det 
var ett sätt att minimera smittspridning. En annan 
trygghetsåtgärd var att använda skyddsutrust-
ning och sprida kunskap samt att öppna en egen 
covid-avdelning på Treklövern. Förvaltningen 
har skickat ut både informationsbrev och haft 
individuella samtal om situationen och olika 
restriktioner. Sociala medier har varit en annan 
kanal där närstående kan följa olika aktiviteter 
och trivselåtgärder.

En betydande trygghetsfaktor har varit att det 
funnits en stabil och kompetent personalgrupp, 
och att det finns utsedda kontaktpersoner för 
boende och närstående. Dessutom finns en avdel-
ning för finsktalande brukare där personalen 
också talar finska och ordnar finska kulturella 
aktiviteter. I samarbete mellan regionen och för-
valtningen har man inrättat ett mobilt team med 
läkare och sjuksköterskor som gör medicinska 
bedömningar och åtgärder på vårdboendet för att 
undvika onödiga besök på akutmottagningen eller 
sjukhuset. En översyn pågår för att se om det går 
att behålla det mobila teamet efter pandemin.

Den planerade fördjupade enkäten om otrygg-
het och ensamhet, som beskrivs ovan, kommer 
även att innefatta särskilt boende.

Indikator Kön Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Delmål Bedöm

ning

Trend

Kvalitetsaspekter särskilt boende  

äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng

Alla 85 % 100 % 85 % 	Ò	

kommentar 

Kvalitetsaspekter för särskilt boende innefattar 
fem delnyckeltal:
1. Den äldre erbjuds daglig utevistelse.
2. Den äldre har möjlighet att välja alternativ rätt 

vid huvudmål.
3. Den äldre kan påverka tv-kanaler utöver bas-

utbudet i gemensamhetslokalen.
4. Den äldre erbjuds minst en organiserad och 

gemensam aktivitet per dag under helgen.
5. Den äldre erbjuds minst två organiserade och 

gemensamma aktiviteter under vardagar.

Resultatet utifrån självskattning för respektive 
kategori är 100 procent, vilket innebär att mål-
värdet uppnåddes. Anledningen till att poängen är 
högre 2020 än 2018 beror på att det som mäts inom 
delnyckeltalen har ändrats.

Framgångsfaktorer för att nå målvärdet trots 
covid-19-pandemin är att vård- och omsorgsboen-
den har en trädgård och balkonger där brukarna 
kan vara ute när de själv önskar, samt tillgång till 
användarvänliga cyklar. Besök av anhöriga har 
varit möjligt utomhus vid anpassade mötesplatser. 
Brukarna erbjuds flera rätter och boendena har 
anordnat aktiviteter med matfokus, till exempel 
pizzakvällar och grillstunder i mindre grupper, 
anpassat till restriktionerna. För att erbjuda andra 
tv-kanaler än basutbud har wifi installerats och 
via surfplatta har brukaren tillgång till ett större 
utbud. En särskild aktivitetssamordnare bidrar 
med engagemang och nytänkande. Dessutom finns 
lokala aktivitetsombud på alla avdelningar inom 
vård- och omsorgsboende. Ledningsgruppen sam-
arbetar också för att på bästa sätt kunna erbjuda 
de boende aktiviteter trots rådande pandemi.
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Tyck om Karlskoga
Karlskogaborna och andra kan genom e-tjäns-
ten Tyck om Karlskoga lämna synpunkter på 
kommunens tjänster, verksamheter och service. 
Under 2020 lämnade Karlskogaborna in totalt 
166 synpunkter via e-tjänsten. Samhällsbyggnads-
förvaltningen fick 42 procent av alla synpunkter, 
vilket var en minskning från 55 procent året innan. 
Kultur- och föreningsförvaltningen stod för 16 
procent av synpunkterna, vilket var en ökning från 
8 procent 2019. Kommunstyrelsens ledningskontor 
fick 11 procent av synpunkterna. Övriga synpunk-
ter var ganska jämnt fördelade över resterande 
förvaltningar jämfört med föregående år. Flest 
synpunkter inkom under juni och oktober.

Typ av synpunkt
Andelen beröm ökade till 6 procent, jämfört med 
föregående år då andelen beröm var 2 procent. 
De beröm som kommunen fått in via e-tjänsten 
kommer främst från invånare som vill visa upp-
skattning för förbättringar av den fysiska miljön. 
Andelen förslag ökade från 32 procent av alla 
synpunkter föregående år till 39 procent 2020. 
Andelen klagomål minskade från 65 procent till 
48 procent. Resultatet visar en positiv utveckling 
år 2020 med fler beröm och mindre klagomål än 
föregående år.
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Kvinnorna står för 49 procent av de inkomna syn-
punkterna, medan männen står för 44 procent. 6 
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Vad hände med synpunkterna?
Ungefär 24 procent av synpunkterna ledde till för-
bättringar inom service, tillgänglighet, information 
samt åtgärdande av fel. 24 procent av synpunkterna 
var sådana att ingen åtgärd krävdes. För 8 procent 
av synpunkterna hänvisade kommunen till en 
annan myndighet eller ansvarig aktör. För 16 
procent av synpunkterna meddelade kommunen 
att synpunkten inte kan leda till någon åtgärd. För 
resterande synpunkter hänvisade kommunen till 
pågående arbete eller framtida planering.

Utlovade svarstider
För 100 procent av ärendena fick synpunkts lämnaren 
en mottagningsbekräftelse inom utlovade två arbets-
dagar, vilket var en ökning sedan föregående år då 
andelen var 84 procent. Det beror på att Tyck om 
Karlskoga har flyttats till en ny it-plattform som 
automatiskt skickar ut en mottagningsbekräftelse 
när synpunkten inkommit till kommunens service-
center. 58 procent av synpunktslämnarna önskade 
återkoppling från kommunen. Av dessa fick 60 pro-
cent svar eller kontakt med ansvarig tjänsteman 
inom utlovade fem arbetsdagar, vilket också är en 
förbättring sedan föregående år då andelen var 
45 procent. Nytt för 2020 var att alla synpunkter i 
första hand inkommer till servicecenter som också 
besvarar de synpunkter som inte kräver någon 
specialist kompetens. Krävs specialist kompetens 
skickar servicecenter synpunkten vidare till 
berörd förvaltning. Tidigare har synpunkten 
direkt kommit till den förvaltning som synpunkts-
lämnaren själv angett att synpunkten berör.

Internkontroll
Syftet med internkontrollen är att säkerställa att 
verksamheten är ändamålsenlig och kostnads-
effektiv, att rapportering om ekonomi och verk-
samhet är tillförlitlig och att kommunen följer 
lagar och föreskrifter. Kommunstyrelsen har det 
övergripande ansvaret för att se till att kommunen 
har en god internkontroll. De övergripande kon-
trollområden som kommunen valde ut för 2020 
redovisas nedan.

1. utvärdering av införandet av 
beslutsstödssystemet hypergene

Karlskoga kommun upphandlade 2017 besluts-
stödssystemet Hypergene, som är ett sammanhållet 
beslutsstöd för kommunal verksamhetsstyrning. 
Systemet infördes under 2018 och 2019. Syftet är 
att spara tid för kommunens chefer och kvalitets-
ledare/verksamhetsutvecklare så att de kan ägna 
mer tid åt sitt huvudsakliga uppdrag. Internkon-
trollen ska redovisa om systemet har hjälpt till att 
uppfylla de effektmål som sattes vid införandet.

Rapporteringen skedde i september 2020. 
Ekonomicontroller har på uppdrag inom 2020 
års internkontrollområde mätt effekten av 
beslutsstödssystemet Hypergene i Karlskoga 
kommun. Syftet var att se om införandet av 
beslutsstöds systemet har påverkat tillgängligheten 
till information och underlättat rapporteringen 
av verksamhetens ekonomi, mål och uppdrag. 
Effektmätningen gjordes i form av en enkät till 
alla användare i Hypergene. Enkäten besvarades i 
juni 2020 av chefer och stödpersonal som använder 
systemet. 174 licenser fanns vid mätningstillfället 
fördelade på chefer och stödpersonal. 117 personer 
svarade på enkäten, vilket motsvarar 67,2 procent. 
Den mätning som gjordes i maj–juni 2018 innan 
systemet infördes skickades till omkring 100 per-
soner, varav 81 svarade (81 procent). Svaren från de 
båda mätningarna har jämförts. 

Effektmätningens resultat tyder på att 
beslutsstödssystemet överlag har uppskattats. 
Användarna tycker att verksamhetsrapporteringen 
blivit enklare, tillgängligheten till data har ökat, 
tillvägagångssättet i förvaltningarnas rapport-
ering är mer enhetligt och grafiskt mer tilltalande. 
Samarbetet mellan förvaltningarna vid rapport-
eringstillfällena har ökat genom införandet av 
Hypergene och rapporteringen till politiken sker 
med stöd av Hypergene. Trots en del utmaningar 
i samband med införandet av Hypergene visar 
effektmätningen att systemet har medfört en ökad 
nytta för verksamheten.
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Att köpa ett nytt system kräver resurser både 
i form av kostnad för inköp, tidsåtgång för 
implementering, framtida årliga licenskostnader 
samt tid och arbete med årlig förvaltning och 
utveckling. Några viktiga lärdomar från införan-
det av Hypergene är bland annat att mottagande 
verksamhet behöver vara mer delaktig redan från 
början. Nyttan med systemet behöver vara tydligt 
kommunicerad och förankrad i berörda verksam-
heter, vilket har brustit i samband med införandet 
av verksamhetsmodulerna IFO och Hemvård samt 
Budget och prognos. Dessa moduler används 
därför väldigt lite i nuläget. En sårbarhet vid inför-
andet av Hypergene var att projektorganisationen 
varit beroende av nyckelpersoner och har påver-
kats av brist på tid, personal, kompetens och enga-
gemang. Bortsett från de övergripande modulerna 
för Ekonomi, Personal och Målstyrning är Skola 
den verksamhetsmodul som används mest.

2. studie av administrativa flöden i större 
verksamheter för möjlig digitalisering/
effektivisering   

Bakgrunden till detta internkontrollområde är att 
Karlskoga kommun, som alla Sveriges kommuner, 
står inför en enorm utmaning. Om inga föränd-
ringar görs behöver antalet anställda i välfärds-

tjänsterna öka med knappt 200 000 personer till 
år 2026 enligt Sveriges Kommuner och Regioner. 
Antalet i arbetsför ålder ökar betydligt mindre 
än antalet barn och äldre. Många möjliga föränd-
ringar för att möta dessa utmaningar handlar om 
digitalisering i olika former. Därför har en studie 
gjorts kring vilka flöden och verksamheter som 
skulle kunna digitaliseras och effektiviseras, med 
utgångspunkt i två förslag: 
1. Ny teknik kan användas för att lösa rekryt-

eringssvårigheterna genom att vissa arbetsupp-
gifter kan automatiseras, robotiseras eller digi-
taliseras och därmed minska personalbehovet. 
Att använda olika smarta stöd är ytterligare ett 
sätt att minska medarbetares administration så 
att de kan fokusera på det värdeskapande inom 
sitt uppdrag. 

2. Att reflektera över administrativa arbetspro-
cesser kan ge stora vinster och borde vara ett 
löpande arbete i kommunen. Det finns dock 
inga ”administrativa revolutioner”, utan varje 
kommun måste utgå från sina unika förutsätt-
ningar. Första linjens chefer är särskilt utsatta, 
med många krav och mycket administration. 
Här är det nödvändigt att göra en ordentlig 
kartläggning av vilken administration som är 
krånglig och/eller onödig. 

Processen ur enhetschefens perspektiv:

 

Kartläggning  Î    Î   Analys Förbättringsarbete

En delrapport till kommunstyrelsen present-
erades i slutet av 2019. Under 2020 har följande 
rapporter färdigställts:   

skoladministrationen

Ekonomicontroller och kanslichef har på uppdrag 
inom internkontrollområdet effektivisering och 
automatisering av administrativa processer gjort 
en utredning om administrationen inom grund-
skolan. Utredningen föreslår därför åtgärder och 
förändringar inom organisationen. Internkontroll-
området innehåller många delar, därför fokuserar 
delrapport 2 på att enbart beskriva skoladminist-
rationens nuvarande organisation och förslag till 
förbättrat arbetssätt. 

Internkontrollen har bedrivits i projektform 
med syfte att hitta en tydlig arbetsbeskrivning, 

klargöra vilket stöd som skoladministrationen 
efterfrågar samt hitta arbetsområden som kan 
hanteras effektivare inom skoladministrationen. 
Rapporten fokuserar mer på effektivare organisa-
tion och arbetssätt och mindre på automatisering 
av processer.

Projektet inleddes genom ett uppdrag från 
verksamhetschef för grundskolan till ekonomi-
controller. Arbetet genomfördes våren 2020 utifrån 
direktiv att hitta möjligheter att göra skoladminist-
rationen effektivare. Skolornas ledning ska inom 
befintlig budget få så bra stöd som möjligt så att 
personalen kan ägna mer tid åt skolans kärnverk-
samhet, undervisning och lärande. I nuläget finns 
ingen uppdaterad arbetsbeskrivning för skolassist-
enter i Karlskoga kommun. Skolassistenterna har 
väldigt varierande uppdrag, vilket gör att rollen 
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behöver ses över. Ny teknik skapar också möjlig-
heter att effektivisera vissa arbetsuppgifter.

Projektet har haft dessa övergripande mål:
• Att skapa en tydlig arbetsbeskrivning för rollen 

som skolassistent samt se över befattning och titlar. 
• Att klargöra vilket stöd som skolans ledning 

efterfrågar gällande skolassistenter. 
• Att hitta arbetsområden eller processer inom 

administrationen som kan automatiseras eller 
hanteras effektivare med hjälp av till exempel 
Artwise.
Internkontrollområdet som detta projekt 

innefattar syftar till att se över administrativa 
processer och hur de kan effektiviseras. Tidigare 
beslutade barn- och utbildningsnämnden om en 
fördelning av administrativt stöd centralt, som 
fördelades innan övrig budget. Från och med 2019 
fördelas hela budgeten till grundskolorna via en 
elevpeng och rektor bestämmer själv hur stor del 
som läggs på administrativt stöd. Trots det följer 
nuvarande skolassistenter en tidigare fördelning 
då det i praktiken inte är så enkelt att göra om en 
organisation. Det gör att utbudet inte följer efter-
frågan och arbetsuppgifter inte moderniseras på 
önskvärt sätt.

Utredningen föreslår följande:
• Effektivisera motsvarande 1,1 tjänst i samband 

med kommande pensionsavgång samt omför-
dela/centralisera 1,0 tjänst som skoladminist-
ratör för administrativt arbete på huvudmanna-
nivå. Den centrala funktionen ska hantera för-
valtningen av verksamhetssystemet ProCapita, 
anställningsavtal samt ekonomiadministration 
mot andra aktörer.

• Omorganisera tre personer i verksamheterna 
som även de får titeln skoladministratör med 
ny befattningsbeskrivning. Dessa tre skoladmi-
nistratörer placeras områdesvis i södra, östra 
och västra området. Kompetens som krävs är 
djupare kunskap i digitala system och god kom-
petens i ekonomiuppföljning. Tjänsterna utlyses 
internt.

• För fortsatt arbete med effektiviseringar, utse 
en funktionsledare för arbete med kartläggning 
av skolassistenters och skoladministratörers 
arbetsuppgifter utöver rektors specifika tillval. 
Inledningsvis bör rollen som funktionsledare tas 
av verksamhetschef eftersom personen måste ha 
mandat att förändra. I ett senare skede kan det 
också vara en rektor med intresse för administ-
ration. Syftet är att öka kompetensen i gruppen 
och effektivisera eller omfördela arbetsuppgifter 
vid exempelvis pensionsavgångar. All nyrekryt-
ering styrs mot befattningen skoladministratör.

Granskning av digitaliseringsrådet

I slutrapporten från hösten 2020 har ekonomi-
controller granskat digitaliseringsrådet och dess 
arbete i Karlskoga kommun. Utvärderingen av det 
nyinrättade digitaliseringsrådet beslutades för att 
svara på dessa frågor:
• Vad är syftet med det nya digitaliseringsrådet?
• Har processer förbättrats sedan digitaliserings-

rådet startat?
• Vad tillför digitaliseringsrådet i kommunens 

övergripande digitaliseringsarbete?

Utvärderingen gjordes genom intervjuer med 
medlemmar i digitaliseringsrådet och en enkät till 
kommunövergripande ledning. I samband med 
internkontrolluppdraget har också SKR:s verktyg 
E-blomlådan använts för att mäta kommunens 
digitaliseringsutveckling. Utvärderingen redovisar 
också uppfyllelsen av målen i den lokala digitala 
agendan.  

Digitaliseringsrådets uppdrag är att samordna 
och effektivisera hela kommunens systemanvänd-
ande. Samma typ av behov ska inte lösas av flera 
olika system om kommunen kan ha ett system som 
passar alla. Inköp av nya system ska numera gå 
via kommunens digitaliseringsråd. Förslaget ska 
först passera den egna förvaltningens it-råd som 
godkänner förslaget innan det skickas vidare till 
digitaliseringsrådet.

Digitaliseringsrådet startade vid årsskiftet 
2019/20 och består av it-chef, hr- chef, redovis-
ningschef samt personer från verksamheterna 
som är intresserade av kommunens it-utveckling. 
I nuläget finns representanter från i stort sett 
alla förvaltningar. Rådet möts cirka en gång per 
månad. Digitaliseringsrådet är fortfarande nytt 
och första året har fokus varit att hitta ett funge-
rande arbetssätt för att formalisera processen vid 
inköp av nya it-system. Hittills har rådet skapat 
en ansökningsprocess på intranätet, för inköp 
av nytt system. Det är ett e-tjänsteformulär med 
frågor som ska besvaras innan det behandlas av 
digitaliseringsrådet. Dessförinnan finns krav på 
att förslaget är godkänt av den egna förvaltningens 
it-råd.

Digitaliseringsrådet har hittills slutfört fyra 
digitaliseringsförslag. Dessa har kommit in via 
intranätets e-tjänst där man besvarar frågor om 
bakgrund till förslaget, beskriver vad man vill 
åstadkomma, om det finns utökade använd-
ningsområden och på vilket sätt förslaget ökar 
kvaliteten och effektiviteten. Ansökan ska också 
innehålla en swot-analys (styrkor, svagheter, 
hinder och möjligheter) och en nyttokalkyl av den 
beräknade effekten. 
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Rekommendationer utifrån rapporten:
• Ge kommunstyrelsens ledningskontor i uppdrag 

att skapa en kommungemensam styrnings-
modell för digitaliseringsprojekt med fokus på 
både interna och externa processer. Projekt-
styrningsmodellen ska samordna en systematisk 
urvalsprocess för var satsningar behövs men 
också skapa en bild över pågående projekt och 
eventuella behov för att optimera effekten. Digi-
taliseringsområdet är oerhört stort och ett digi-
taliseringsråd med nuvarande inriktning räcker 
inte för att kommunen ska vara i framkant. 
Utvecklingstakten är långsam och det behövs 
mer resurser för att öka takten.

• Ge digitaliseringsrådet i uppdrag att hantera 
projektstyrningsmodellen och även inrätta en 
sammanhållande koordinator/digitaliserings-
ledare som stöd i införandet av nya processer. 
Till exempel kan digitaliseringsrådet ansvara för 
att samordna budgetbehov kopplade till it och 
utvecklingsprojekt.

• Utreda vidare samarbete med Kemab för att 
öka kompetensen och optimera it-resurser.

• Ge alla förvaltningar i uppdrag att se över de 
processer som pekas ut i E-blomlådan för att 
öka servicen – till exempel finns tydliga brister 
i tjänster gentemot företagare – samt följa upp 
och fortsätta arbetet med att uppfylla målen i 
den lokala digitala Agenda 2017. Ingen ansvarig 
finns i nuläget och måluppfyllelsen varierar 
enligt den aktuella rapporten.

Nämndernas internkontroll
Kommunstyrelsen har ett övergripande och sam-
ordnande ansvar för kommunens internkontroll. 
Nämnderna gör sina egna internkontrollplaner och 
en risk- och väsentlighetsanalys, som de lämnar till 

kommunstyrelsen. Nämnderna ska enligt regle-
mentet för internkontroll göra en självskattning av 
sin interna kontroll. Nedan redovisas nämndernas 
självskattning och deras motiveringar till sina 
bedömningar.

Nämndernas självskattning av sin internkontroll 

Svag Tillfreds

ställande

God Mycket  

god

Kommunstyrelsen x
Socialnämnden x
Barn- och utbildningsnämnden x
Kultur- och föreningsnämnden x
Samhällsbyggnadsnämnden x
Tillväxt- och tillsynsnämnden x
Folkhälsonämnden x
Gymnasienämnden x

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen valde dessa internkontroll-
områden för 2020:
• Lönecentrums kostnadsnivå och kvalitet jäm-

fört med konkurrenter
• Alternativ för att mäta nöjdheten med service-

center
• Medlemskap och näringslivssatsningar

Rapporteringen skedde på kommunstyrelsens 
sammanträden i december 2020 och januari 2021 
och godkändes av kommunstyrelsen.

lönecentrums kostnadsnivå och kvalitet 
jämfört med konkurrenter

Internkontrollen visade att kundnöjdheten har en 
positiv trend och att kostnadsnivån är i nivå med 
externa leverantörer. Lönecentrum har under 2020 
fortsatt med förbättringar för att öka kvaliteten 
och minska antalet fel, utvecklat en anställnings-
guide samt infört ett ärendehanteringssystem 
för bättre återkoppling till medarbetarna. Löne-
centrum, som ligger i Kristinehamn men delägs 
av bland andra Karlskoga, ska tillsammans med 
Karlskogas hr-enhet vidta fler åtgärder för att öka 
kundnöjdheten 2021.
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Alternativ för att mäta nöjdheten med 
servicecenter

Denna internkontroll jämför olika system för att 
mäta kundnöjdheten. Från 2020 mäts inte extern 
kundnöjdhet då det inte längre ingår i SKR:s 
projekt Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). 
Internkontrollens rapport beskriver tydligt för-
delar med olika system och leverantörer och före-
slår att kommunen upphandlar tjänsten.

Medlemskap och näringslivssatsningar

Denna internkontroll var en översyn av medlem-
skap och näringslivssatsningar, och visade att 
Karlskoga kommun under 2020 lagt omkring 5 
miljoner på externa verksamheter som ska bidra 
till att utveckla och stärka det lokala näringslivet. 
Dessa satsningar beskrivs utförligt i rapporten.

Kommunstyrelsen bedömer internkontrollen 
som helhet som ”god”, men kommunstyrelsen 
behöver bli bättre på att rapportera i tid.

Socialnämnden
Socialnämnden valde dessa internkontrollområden 
för 2020:
• Antalet institutionsplaceringar av unga och dess 

orsaker
• Rapport om icke påverkbara poster på grund av 

minskat statligt stöd
• Sjukfrånvarostatistik och beskrivning av insatser

Antal institutionsplaceringar och dess 
orsaker

Under 2020 har antalet placeringsdygn varit 4 687 
och 21 ungdomar har varit placerade, 17 pojkar 
och 4 flickor. Den genomsnittliga kostnaden per 
dygn var 5 254 kronor. 5 ungdomar har varit 
helårsplacerade utifrån LSS-problematik, 14 
ungdomar var placerade på HVB-hem på grund av 
missbruk och/eller kriminalitet och 2 inom Statens 
institutionsstyrelses, SiS, verksamhet. 11 var pla-
cerade enligt LVU (lagen om vård av unga) och 10 
enligt SoL (socialtjänstlagen). 

Motsvarande siffror för 2019 var 4 328 placerings-
dygn, samma antal placerade och genomsnittlig 
dygnskostnad var 5 124 kronor.

En orsak kan vara en mer liberal inställning till 
droger, vilket ökar både missbruk och kriminal itet.

Rapport om icke påverkbara poster på 
grund av minskat statligt stöd

Internkontrollen visar ingen avvikelse utan ökade 
kostnader har orsaker som exempelvis fler place-
ringar av barn och unga.

sjukfrånvarostatistik och beskrivning av 
insatser
socialförvaltningen

Sjukfrånvaron ökade med 1,4 procentenheter till 9 
procent. Det beror främst på covid-19-pandemin. 
Perioderna med ökning följer smittspridnings-
kurvorna i samhället.

hemvård

Sjukfrånvaron för hemvården var 12,4 procent, 
jämfört med 10,9 procent 2019. Pandemin har 
lett till ökad korttidssjukfrånvaro då ett flertal 
anställda drabbats av covid-19. 
Biståndsenheten har däremot haft lägre sjukfrån-
varo, dels på grund av att långa sjukskrivningar 
avslutats, dels för att de flesta har arbetat hemma.

Vård- och omsorgsboende

Sjukfrånvaron var 9,3 procent, mot 8,2 procent 
förra året. Ökningen beror på pandemin. Vård- 
och omsorgsområdet har tagit fram en plan för att 
minska sjukfrånvaron.

individ och familj

Sjukfrånvarostatistiken för IFO visar en liten 
ökning som började i mars. Det kan bero på 
rekommendationerna att stanna hemma vid lind-
riga symtom. Statistiken för helåret visar samma 
trend. Några enheter inom IFO har inte gjort 
några särskilda insatser då sjuktalen varit låga, 
till exempel barn och unga där sjukfrånvaron var 
under 3 procent. Inom övriga verksamheter vari-
erade sjukfrånvaron mellan 5 och 7 procent.

Arbetet med att minska sjuktalen ska utökas 
2021 genom förändrade arbetssätt utifrån ett nytt 
avtal med företagshälsovården.

funktionsstöd

Sjukfrånvaron 2020 var 6,0 procent, jämfört med 
5,3 procent 2019. Sjukfrånvaron ökade på nästan 
alla enheter på grund av pandemin då den här per-
sonalgruppen inte kan arbeta hemifrån.

hälso- och sjukvård

Sjukfrånvaron låg på 10,4 procent, en ökning från 
6,4 procent förra året. Ökningen beror till stor del 
på covid-19-riktlinjerna om att vara hemma vid 
minsta förkylningssymptom då yrkesgruppen inte 
kan arbeta hemifrån.

Inför beslut om internkontrollområden 2020 
gjorde socialförvaltningen en risk- och väsentlig-
hetsanalys som sedan bedömdes utifrån sanno-
likhet och konsekvens. Beslutade internkontroll-
områden har redovisats för nämnden vid del- och 
årsredovisning.
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En utveckling av internkontrollen skulle kunna 
vara att följa upp fler än tre risker då förvaltningen 
har många olika verksamhetsområden.

Socialnämnden bedömer internkontrollen som 
helhet som ”god”.

Barn och utbildningsnämnden
Nämnden valde dessa internkontrollområden för 
2020:
• Övergångar mellan stadier och skolor
• Kvalitetssäkra det systematiska kvalitetsarbetet 

på huvudmannanivå

Områdena för internkontroll överlappar gym-
nasienämndens verksamheter och de har därför 
samma internkontrollområden.

Övergångar mellan stadier och skolor

Uppdraget för internkontrollområdet var att följa 
upp och analysera övergångar mellan olika stadier 
och skolor:
• Förskola – förskoleklass
• Förskoleklass – årskurs 1
• Årskurs 3 – årskurs 4
• Årskurs 6 – årskurs 7
• Årskurs 9 – årskurs 1 gymnasiet
• Grundsärskolan – gymnasiesärskolan
• Från en skola till en annan
• Byten av klass och skola

I internkontrollarbetet har representanter för 
grundskolan, förskolan och gymnasiet tagit fram 
enhetliga överlämningsplaner (så kallade Bryggan-
planer) för alla övergångar mellan stadier och 
skolor. Genom att överlämningsplanerna får en 
enhetlig struktur blir det tydligare vem som ska 
göra vad och när det ska ske. Riktlinjer och rutiner 
behöver dock tas fram på huvudmannanivå för 
övergångar men även för elever i behov av särskilt 
stöd.
Under hösten har förvaltningen utvärderat över-
gångarna som är ett internkontrollområde även 
2021. Det behövs mer analys för att säkerställa 
förbättrad kommunikation och dokumentation vid 
övergångar.

kvalitetssäkra det systematiska 
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå

Kvalitetsarbetet ska säkerställa likvärdig utbild-
ning för eleverna och likvärdig omsorg för barnen. 
Nämnden beslutar om en plan för det systematiska 
kvalitetsarbetet för varje år. Det systematiska kva-
litetsarbetet tydliggörs sedan i förvaltningens mål- 

och budgetdokument och varje skolas verksam-
hetsplan. Kommunen behöver förbättra sina egna 
analyser av måluppfyllelsen och utbilda i hur man 
följer upp verksamheten. Ett beslutsstödssystem 
har köpts in som förutom rapporter för ekonomi, 
personal och målstyrning även innehåller uppfölj-
ning och analys av antal elever, betyg, nationella 
prov, frånvaro med mera.

Internkontrollområdena för 2020 är framtagna 
genom en riskanalys och är prioriterade utifrån 
barn- och utbildningsnämndens verksamhets-
områden. 

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer 
internkontrollen som helhet som ”tillfreds-
ställande”.

Kultur och föreningsnämnden
Förvaltningen gjorde en risk- och väsentlighets-
analys hösten 2019 och utifrån den valde kultur- 
och föreningsnämnden dessa två internkontroll-
områden för 2020:
• Att informationsflödet mellan kulturskolan och 

deltagare är väl fungerande
• Att inte personer kommer in i Träningspassets 

lokaler på Strandbadet utan att betala

Kontrollerna redovisades för nämnden i november 
2020.

Att informationsflödet mellan kulturskolan 
och deltagare är väl fungerande 

Kulturskolan har förbättrat informationsflödet, 
men det finns förbättringsmöjligheter när det gäller 
att få information i tid, som besked om inställda 
lektioner, ändrade repetitionstider och enkel kon-
takt mellan elev och lärare. Det befintliga systemet 
för elevadministration uppfyller inte behoven. 
Ett system har börjat upphandlas och ska införas 
hösten 2021. 

Att inte personer kommer in i Tränings-
passets lokaler på strandbadet utan att 
betala

Granskningsområdet valdes utifrån vetskapen om 
att personer gått in i Träningspassets lokaler utan 
att betala. Securitas har haft ansvar för att göra 
kontroll en gång om dagen om kunder i gymmet 
har inpasseringstagg eller kvitto. Det saknades 
dock teknik för detta. Strandbadets personal tog 
då fram en egen rutin för kontroller vid olika tider. 
Vid misstanke om fusk kontrollerades giltigheten 
mot kassasystemet. Resultatet efter tio månader 
var att inga icke-betalande kunder smitit in. För-
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valtningen ska nu införa en kontrollapp i mobilen. 
Den egna kontrollen gjorde också att badet inte 
längre behövde Securitas tjänst. 

Som helhet bedömer kultur- och förenings-
nämnden den interna kontrollen som ”god”.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden valde dessa intern-
kontrollområden för 2020:

kontroll av säkra byggnadsställningar

Genom granskning av ett urval skyddsronds-
protokoll har förvaltningen kontrollerat att rätt 
utrustning används och att eventuella avvikelser 
och åtgärder är dokumenterade. Planen var att 
granska byggmötesprotokoll, men eftersom det är 
under skyddsronderna som utrustning kontrolleras 
är det bättre att granska skyddsrondsprotokollen 
istället. Resultatet av internkontrollen av säkra 
byggnadsställningar bedöms som mycket god och 
utan anmärkningar.

kontroll av personlig skyddsutrustning

Genom att granska ett urval av skyddsronds-
protokoll har förvaltningen kontrollerat att 
personalen använder skyddsutrustning och att 
eventuella avvikelser och åtgärder är dokumen-
terade. Man har gjort kontroll ute på plats och 
tillsammans med platsledning. Resultatet av 
internkontrollen av personlig skyddsutrustning 
bedöms som god.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer intern-
kontrollen i sin helhet som ”god”.

Tillväxt och tillsynsnämnden
Tillväxt- och tillsynsnämnden valde dessa intern-
kontrollområden för 2020:
• Om och hur nämndens mål för 2020–22 har 

införts i nämndens verksamhetsplan
• Om och hur nämndens arbete med CEMR-de-

klarationen har införts i nämndens verksam-
hetsplan

om och hur nämndens mål för 2020–22 har 
införts i nämndens verksamhetsplan

Inför 2020 beslutade nämnden om nya mål och 
indikatorer som presenterades för alla medarbe-
tare, men nya medarbetare kan vara osäkra på 
verksamhetens mål. Förvaltningen gjorde därför 
en ny genomgång i mindre grupper. Inför verksam-
hetsplanen 2021 finns flera idéer om hur målen kan 
införas på ett bättre sätt. 

om och hur nämndens arbete med ceMR-
deklarationen har införts i nämndens 
verksamhetsplan

CEMR1-deklarationen om jämställdhet är en 
viktig grund för förvaltningens arbete både internt 
och externt. En jämställdhetsspaning görs på alla 
arbetsplatsträffar där medarbetarna diskuterar 
dessa frågor för att upptäcka och åtgärda brister i 
jämställdhet.

CEMR-deklarationen har införts i verksamhets-
planen genom att nämnden har tydliggjort mål och 
indikatorer för 2021–2023.

Interngranskningen har ökat förståelsen hos 
medarbetarna kring nämndens mål och hur för-
valtningens arbetsområden kopplar mot målen.

Tillväxt- och tillsynsnämnden bedömer intern-
kontrollen 2020 som ”god”. 

Folkhälsonämnden
Folkhälsonämnden valde dessa internkontrollom-
råden för 2020: 
• Kompetenskrav
• Rapportering av tillbud
• Matsvinn
• Sjukfrånvaro
• Våld i nära relation

kompetenskrav

Förvaltningen gjorde en kartläggning av kompetens-
krav för olika yrkeskategorier för att säkerställa 
att personalens kompetens motsvarar kraven. För 
alla yrkesroller krävs god kunskap i systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

kartläggning av tillbud

Förvaltningen granskade antalet rapporterade 
tillbud, var de har skett, typ av tillbud och vilken 
åtgärd som har vidtagits. Tillbud anmäldes och 
orsakades i huvudsak inomhus och består av 
olyckor, hotfulla situationer eller händelser som 
inneburit otrygghet.

Den vanligaste åtgärden var dokumentation och 
kontakt med lokalansvariga för åtgärder. Folk-
hälsoförvaltningen uppmuntrar kontinuerligt, i 
olika forum, medarbetare att rapportera in tillbud. 
Överlag anses vidtagna åtgärder vara tillräckliga.

1 CEMR är Rådet för kommuner och regioner i Europa och 
CEMR-deklarationen är den europeiska deklarationen för 
jämställdhet mellan könen.
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Matsvinn

Kostverksamheten mäter normalt serveringssvinn 
och tallrikssvinn två gånger per år inom skolan. 
2020 mättes svinnet bara vid ett tillfälle. Det totala 
svinnet har minskat något de senaste mätningarna. 
Mest serveringssvinn sker inom mottagningskök, 
eftersom de har svårare att kyla ner överbliven 
mat och spara till senare. De olika köken arbetar 
bland annat med mindre portionsstorlekar, 
smakportioner och mindre mängd framställd mat. 
Förvaltningen utvecklar ett sätt att mäta svinnet 
inom förskola och äldreomsorg.

sjukfrånvaro

Förvaltningen följde upp och analyserade sjuk-
frånvaron. Stab och ledning hade lägst sjukfrån-
varo och städverksamheten högst, även om alla 
verksamheter hade låg sjukfrånvaro totalt sett. 
Sjukfrånvaro 2–14 dagar var vanligast. Den lägre 
sjukfrånvaron kan ha koppling till förvaltningens 
arbete med att stärka ledarskapet och öka med-
arbetarnas delaktighet. Förvaltningens vägledning 
för pandemin med enhetsplaner säkerställer 
bemanning även vid stor frånvaro eller vid stäng-
ning av verksamheter. Folkhälsonämnden gav 
folkhälsoförvaltningen i uppdrag att analysera och 
rapportera endagssjukfrånvaro.

Våld i nära relation

För våld i nära relation följde förvaltningen upp 
arbetet enligt Karlskogas och Degerfors styr-
dokument. Uppföljningen visar att flera åtgärder 
gjorts, bland annat utbildning av berörd personal. 
Statistiken visar att antalet anmälda brott inom 
våld i nära relation minskat de senaste åren, medan 
orosanmälningar för barn som far illa ökat. Det 
behövs strategier för att förebygga och möta be -
hoven hos våldsutsatta.

För internkontrollen gjorde nämndens leda-
möter en risk- och väsentlighetsanalys och planen 
för internkontroll antogs av folkhälsonämnden. 
Kontrollen rapporterades vid nämndens sam-
manträden och en samlad rapport redovisades för 
nämnden i november.

Folkhälsonämnden bedömer den interna 
kontrollen som ”god”.

Gymnasienämnden
Gymnasienämnden valde dessa internkontroll-
områden för 2020:
• Övergångar mellan stadier och skolor
• Kvalitetssäkra det systematiska kvalitetsarbetet 

på huvudmannanivå

Områdena för internkontroll överlappar barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter och de har 
därför samma internkontrollområden.

Övergångar mellan stadier och skolor

Uppdraget omfattar uppföljning och analys av 
övergångar mellan olika stadier och skolor. För 
gymnasienämndens verksamheter berörs framför 
allt dessa övergångar:
• Årskurs 9 – årskurs 1 gymnasiet
• Grundsärskolan – gymnasiesärskolan
• Från en skola till en annan
• Byten av klass och skola

Som ett led i internkontrollen har förvaltningen 
börjat ta fram enhetliga överlämningsplaner (så 
kallade Brygganplaner) för alla övergångar mellan 
stadier och skolor. Genom att överlämnings-
planerna får en enhetlig struktur blir det tydligare 
vem som ska göra vad och när. I arbetet med 
övergångar har det blivit tydligt att riktlinjer och 
rutiner behöver tas fram på huvudmannanivå för 
övergångar men även för elever i behov av särskilt 
stöd.

Under hösten har förvaltningen utvärderat över-
gångarna som är ett internkontrollområde även 
2021. Mer utvärdering behövs för att säkerställa 
bättre kommunikation och dokumentation.

kvalitetssäkra det systematiska 
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå

För beskrivning av detta internkontrollområde, 
se barn- och utbildningsnämndens avsnitt ovan.

Internkontrollområdena för 2020 är valda uti-
från en riskanalys och prioriterade utifrån gymna-
sienämndens verksamhet.

Gymnasienämnden bedömer den interna 
kontrollen som ”tillfredsställande”.
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Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda
Den 31 december 2020 hade Karlskoga kommun 
2 449 tillsvidareanställda medarbetare, vars 
tjänster omräknat till heltider motsvarade 2 414 
årsarbetare. Det innebär en minskning med 18 
årsarbetare. Räknat i antal medarbetare var 
minskningen 14 personer. 

Antal tillsvidareanställda årsarbetare  

(sysselsättningsgrad omräknat till heltid)

Antalet årsarbetare, alltså de anställdas samman
lagda sysselsättningsgrad omräknad till heltider, 
minskade. Minskningen har skett inom social
förvaltningens resursteam och bland tillsvidare
anställda utan fast placering, som har placerats ut 
på vakanta tjänster, samt inom området funktions
nedsättning. 
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Könsfördelning och yrkesgrupper
80 procent av kommunens tillsvidareanställda 
är kvinnor. Det är bara samhällsbyggnadsför
valtningen som har fler män än kvinnor bland 
personalen. Kultur och föreningsförvaltningen 
och samhällsbyggnadsförvaltningen har en jämn 
könsfördelning, det vill säga inom spannet 40–60. 
Folkhälsoförvaltningen är den mest kvinnodomi
nerade förvaltningen med 91 procent kvinnor, följd 
av socialförvaltningen som har 85 procent kvinnor. 
Båda dessa förvaltningar har ökat andelen män 
under 2020 med en procentenhet.

Könsfördelning per förvaltning, %

Könsfördelningen inom olika yrkesgrupper 
varierar stort och följer traditionella könsmönster. 
Skola och förskola är den största yrkesgruppen och 
omfattar lärare, förskollärare och barnskötare. 
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Kvinnor Män

Här är könsfördelningen 80,1 procent kvinnor och 
19,9 procent män. Näst största yrkesgruppen är 
vård och omsorg där undersköterskor och habili
teringspersonal arbetar, och könsfördelningen är 
93,4 procent kvinnor och 6,6 procent män. Störst 
andel män återfinns inom hantverk (vaktmästare, 
parkarbete, fordon med mera) där det är 74,6 pro
cent män och 25,4 procent kvinnor, samt ingenjörer 
där 66,7 procent är män och 33,3 procent är kvin
nor. I gruppen rehab och förebyggande, exempelvis 
arbetsterapeuter, arbetar bara kvinnor. 

Fördelningen av yrkesgrupper 31 december 2020
Städ, tvätt och renhållning

Kök och måltid

Hantverk

Teknik

Kultur och
turism

Skola och
omsorg

Socialt och
kurativt arbete

Rehab och
förebyggande

Vård och
omsorg

Handläggare/admin

Ledning
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Åldersstruktur
Bland Karlskoga kommuns tillsvidareanställda är 
snittåldern 47,5 år. 46 procent (1 120 personer) är 50 
år eller äldre och 14 procent (333 personer) är 60 år 
eller äldre. Åldersfördelningen är densamma bland 
kvinnor och män. 

Tillsvidareanställdas fördelning på åldersgrupper och 

kön 31 december 2020

Fördelning av hel- och deltider
94 procent av kommunens tillsvidareanställda hade 
vid årets slut en heltidsanställning, en ökning med 
19 procentenheter sedan 2017 och en ökning med 
25 procentenheter sedan 2010. Bland både män och 
kvinnor har 94 procent en heltids anställning. Den 
stora ökningen har skett bland kvinnorna där hel
tiderna har ökat med 22 procentenheter sedan 2017.  

Den största ökningen står socialförvaltningen 
för mellan 2018–2020, från 73 procent till 95 pro
cent heltidsanställda. Folkhälsoförvaltningen har 
också ökat andelen heltidsanställda från 81 till 89 
procent. 

Heltidsprojektet som folkhälsoförvaltningen 
och socialförvaltningen driver har alltså bidragit 
till att öka andelen heltidsanställningar, och i och 
med att dessa förvaltningar är starkt kvinnodomi
nerade har de också bidragit till ökad jämställdhet 
mellan könen. 

Andel heltidsanställda av totalt antal tillsvidare-

anställda 31 december 2020
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Sjukfrånvaro totalt
2020 var ett annorlunda år på grund av corona
pandemin. Det har självklart påverkat sjukfrån
varon i kommunen. En stor ökning skedde i mars 
när pandemin tog fart. Uppmaningen att alla som 
har minsta symtom ska stanna hemma gjorde 
självklart att sjukfrånvaron sköt i höjden i alla 
verksamheter där medarbetarna inte kunde arbeta 
hemifrån. Även slopad karensdag och förlängd tid 
för att behöva läkarintyg kan självklart ha bidragit 
till att sjukfrånvaron ökat. Kommunen har haft 
spridning av smitta inom verksamheterna och där 
har sjukfrånvaron oundvikligen ökat. Med det 
som bakgrund är det svårt att göra någon analys av 
sjukfrånvaron då det är naturligt att få en ökning, 
speciellt inom kontaktyrken. 

Den totala sjukfrånvaron i Karlskoga kommun 
var 7,2 procent 2020, en ökning jämfört med sen
aste åren (2018 var den 6,5 procent och 2019 6,0 
procent). Både männens och kvinnornas sjukfrån
varo ökade. 

Högst sjukfrånvaro hade socialförvaltningen 
med 9,0 procent, vilket är 1,4 procentenheter mer 
än 2019. Innan dess hade sjukfrånvaron minskat 
rejält inom socialförvaltningen. Näst högst sjuk
frånvaro hade tillväxt och tillsyn (6,6 procent) följd 
av skolförvaltningen (6,3 procent). Lägst sjukfrån
varo hade samhällsbyggnadsförvaltningen som 
minskade sin sjukfrånvaro från 4,9 procent 2019 
till 3,2 procent 2020. 

Störst ökning hade kommunens ledningskontor 
som 2019 låg på 2,3 procent och ökade till 4,9 pro
cent 2020. Denna ökning är inte främst kopplad 
till coronapandemin då dessa medarbetare i stor 
utsträckning kunnat arbeta hemifrån. 

Karlskoga kommun betalade ut drygt 27 miljo
ner kronor i olika former av sjuklöner 2020, men 
regeringen gjorde det möjligt för arbetsgivarna att 
få tillbaka sjuklönekostnaderna fullt ut på grund 
av pandemin fram till september, och delvis där
efter, vilket inte redovisas här. 

Andel total sjukfrånvaro av arbetad tid 2018–2020, 

fördelad på kön
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Sjukfrånvaro uppdelad  
på ålder och kön
Både kvinnornas och männens sjukfrånvaro 
ökade. Kvinnornas totala sjukfrånvaro var 8,0 
procent 2020 jämfört med 6,8 procent 2019, en 
ökning med 1,2 procentenheter. Kvinnornas 
ökning har skett i alla åldersgrupper. Den största 
förändringen var i gruppen 29 år och yngre, från 
5,7 till 7,0 procent. 

Total sjukfrånvaro fördelad på kön och åldersgrupper, 2020–2019
 (%) 2020 2019

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

 < = 29 år 7,0 5,5 6,6 5,7 4,6 5,4

 30–49 år 7,5 4,2 6,7 6,4 2,6 5,5

 > = 50 år 8,9 4,6 8,8 7,6 3,9 6,8

totalt 8,0 4,6 7,2 6,8 3,5 6,0

Mäns totala sjukfrånvaro ökade med 1,1 procent
enheter, från 3,5 till 4,6 procent. Sjukfrånvaron 
ökade i alla åldersgrupper. Högst sjukfrånvaro hade 
de yngre männen, 5,5 procent. 

Långtidssjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaron (andel över 59 dagar av 
den totala sjukfrånvaron) minskade med 5,9 pro
centenheter jämfört med 2019 och var 30,1 procent 
av den totala sjukfrånvaron. Det är en naturlig 
ökning då andelen korta sjukfrånvarofall på grund 
av pandemin har ökat.

Lägst andel långtidssjukfrånvaro hade 
folkhälso förvaltningen, 22,4 procent, medan 
tillväxt och tillsyn hade högst, 61,0 procent. Övriga 
förvaltningar låg mellan 22,9 och 31,6 procent. 

Kvinnorna hade större andel långtidssjuk
frånvaro än männen. Männens andel ökade med 
1,9 procentenheter jämfört med 2019, mest inom 
åldersgruppen 30–49 år, från 8,0 till 13,7 procent, 
vilket fortfarande är en låg andel långtidssjukfrån
varo. 

Inom kommunens ledningskontor, folkhälso
förvaltning samt tillväxt och tillsyn hade männen 
ingen långtidssjukfrånvaro alls. 

Långtidssjukfrånvaro fördelad på kön och åldersgrupper, 2020–2019
(%) 2020 2019

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

 < = 29 år 8,9 0,8 7,1 20,7 0,0 15,9

 30–49 år 31,1 13,7 28,6 41,6 8,0 38,0

 > = 50 år 38,3 34,1 37,8 40,9 32,8 39,9

totalt 32,0 19,0 30,1 38,9 17,1 36,0

Sjukfrånvaro förutom 
långtidssjukfrånvaro
Den korta sjukfrånvaron (kortare än 60 dagar) 
ökade totalt sett jämfört med 2019. Det är en direkt 
följd av restriktionerna kopplade till pandemin. 

För männen har både andelen långtidssjuk
frånvaro och den korta sjukfrånvaron ökat, trots 
det hade de betydligt mindre sjukfrånvaro än 
kvinnorna. Antalet sjukfrånvarotillfällen ökade 
med 987 tillfällen, från 7 562 år 2019 till 8 549 till

fällen 2020. Även antalet sjukfrånvarodagar ökade 
från 73 614 till 82 178 dagar (+8 564 dagar). Den 
långa sjukfrånvaron över 90 dagar och längre har 
minskat, medan övriga intervall har ökat. Antalet 
sjukfrånvarodagar i snitt per anställd ökade med 
3,6 dagar per år och anställd, från 26,5 dagar till 
30,1 dagar. 
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Sjukfrånvaro förutom långtidssjukfrånvaro Andel månadsavlönade med 0–5 sjukfrånvarodagar 

2018–2020

Upprepad korttidssjukfrånvaro
Fler medarbetare, 107 stycken, hade 6 eller fler 
frånvarotillfällen 2020 jämfört med 2019. Störst 
ökning skedde i mars och november, vilket sam
manfaller med pandemins första och andra våg, 
även om nivån varit högre hela året. Antalet med
arbetare som haft 1–5 frånvarotillfällen ökade med 
21 personer, vilket kan tyda på att de som tidigare 
haft 1–5 tillfällen har haft några fler tillfällen 2020 
och då hamnat i gruppen med 6 eller fler tillfällen. 
Det ökade antalet tillfällen har gett en ökning på 
10 345 sjukdagar 2020. 

När det gäller frånvaro på grund av föräldra
ledighet har det varit marginell skillnad jämfört 
med tidigare år, antalet korta föräldraledigheter 
har till och med minskat jämfört med 2019. 
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Frisknärvaro
Frisknärvaron (0–5 sjukfrånvarodagar/år) minskade 
med totalt 10 procentenheter jämfört med 2019.

Det hör med stor sannolikhet ihop med restrik
tionerna och om man haft möjlighet att arbeta 
hemifrån eller inte. Högst frisknärvaro hade 
kommunens ledningskontor, 73 procent, medan 
socialförvaltningen hade lägst, 40 procent. På 
alla förvaltningar utom kultur och förening hade 
männen högre frisknärvaro än kvinnorna. Störst 
minskning hade kultur och förening där frisk
närvaron tidigare varit hög men nu minskade till 
54 procent, 21 procentenheter sämre än 2019. 
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Ekonomisk översikt – kommunen 
och kommunkoncernen

Årets resultat
Årets resultat 2020 för Karlskoga kommun blev 
ett överskott på 135,0 mnkr, vilket motsvarar 
7,2 procent av skatteintäkter och generella stats
bidrag. Det budgeterade resultatet var 9,6 mnkr, 
vilket innebär att kommunens resultat var hela 
125,5 mnkr bättre än budgeterat. Tabellen nedan 
visar budgetavvikelserna.

Budgetavvikelser 2020 (tkr) Avvikelse %  

Budgeterat resultat 2020 9 574

Kommunfullmäktige och revision 589 6,5

Överförmyndarnämnden 288 8,6

Administrativ nämnd – 69 – 1,1

Kommunstyrelsen 10 016 7,4

Socialnämnden 13 696 1,9

Barn- och utbildningsnämnden 18 096 3,3

Gymnasienämnden – 1 019 – 0,6

Kultur- och föreningsnämnden 1 299 1,5

Folkhälsonämnden 700 17,8

Tillväxt- och tillsynsnämnden 1 221 14,2

Samhällsbyggnadsnämnden 5 777 7,9

nämndernas resultat summa 50 594 2,9 50 594

Skatteintäkter – 26 968

Generella statsbidrag 45 929

Realisationsvinster 3 902

Skatteväxling återbetalning trafik Region Örebro 703

Minskade avskrivningar på grund av ej genomfört alla budgeterade investeringar 5 809

Minskade kapitalkostnader på grund av lägre avskrivningar 18 936

Degerfors andel av gymnasienämndens underskott 237

Minskade pensionskostnader 13 002

Minskade löneökningar 5 334

VA-bolaget ersättning kapitalkostnader enligt KF-beslut 2011 1 679

Sjuklöneersättning covid-19, finansförvaltningens andel 1 826

Ökade finansiella intäkter framför allt på grund av Kommuninvests överskottsutdelning 2 446

Minskade finansiella kostnader 1 104

Övrig finansförvaltning 923

Årets resultat 2020 135 030
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Kommunens eget kapital uppgick efter årets 
resultat till 1 587 mnkr (1,59 miljarder). Kommun
koncernens eget kapital uppgick efter årets resultat 
till 1 617 mnkr (1,6 miljarder).

Kommunkoncernens resultat blev ett över
skott på 189 mnkr. Karlskoga Kommunhus AB 
redo visade ett överskott på 16,1 mnkr helt enligt 
budget. Karlskoga Energi och Miljö AB redovisade 
ett överskott efter finansiella poster på 66,7 mnkr, 
vilket var 21,5 mnkr sämre än budgeterat och 

14,0 mnkr sämre än föregående år. Karlskogahem 
AB redovisade ett överskott efter finansiella poster 
på 27,2 mnkr, vilket var 9,4 mnkr bättre än bud
geterat och 14,0 mnkr bättre än 2019. Kommunal
förbundet Bergslagens Räddningstjänst redovisade 
ett överskott på 385 tkr (–43 tkr 2019), vilket var 
bättre än budgeterat och beror på reavinster vid 
försäljning av anläggningstillgångar samt orea
liserade vinster för kortsiktiga placeringar.
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(tkr) Utfall Budget Resultat Utfall Budget Resultat

Kommunfullmäktige och revision 8 461 9 050 589 8 945 9 070 125

Valnämnden 0 0 0 320 450 130

Överförmyndarnämnden 3 076 3 364 288 2 996 3 270 274

Administrativ nämnd 6 357 6 288 – 69 5 678 6 288 610

Kommunstyrelsen 125 213 135 229 10 016 135 996 138 698 2 702

Socialnämnden 702 313 716 009 13 696 722 172 692 427 – 29 744

Barn- och utbildningsnämnden 530 406 548 502 18 096 531 704 536 727 5 023

Gymnasienämnden 170 760 169 741 – 1 019 176 102 166 774 – 9 328

Kultur- och föreningsnämnden 83 273 84 572 1 299 81 443 84 433 2 991

Folkhälsonämnden 3 230 3 930 700 2 532 2 482 – 50

Tillväxt- och tillsynsnämnden 7 374 8 595 1 221 9 389 8 360 – 1 029

Samhällsbyggnadsnämnden 67 154 72 931 5 777 74 514 71 750 – 2 764

summa exklusive finansförvaltning 1 707 617 1 758 211 50 594 1 751 791 1 720 729 – 31 060

Finansförvaltning – 1 842 647 – 1 767 785 74 862 – 1 793 749 – 1 729 595 64 154

summa (omvänt tecken) – 135 030 – 9 574 125 456 – 41 958 – 8 866 33 094
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Budgetföljsamheten i verksamheten
Nämnderna redovisade tillsammans ett överskott 
på +50,6 mnkr mot budget, vilket var +2,9 pro
cent av nämndernas totala budget. Nämndernas 
överskott är historiskt och beror på statens stöd 
för coronapandemin samt även de kostnadsminsk
ningar som pandemin medfört då efterfrågan 
minskat på vissa tjänster. 

Barn- och utbildningsnämnden

Störst positiv avvikelse mot budget hade barn och 
utbildningsnämnden som lämnade ett överskott på 
18,1 mnkr, vilket var 3,3 procent av nettobudgeten. 
Överskottet på 18,1 mnkr var fördelat på förvalt
ningsgemensamt +1,0 mnkr, förskolan 7,4 mnkr 
och grundskolan 9,7 mnkr. Coronapandemin 
bidrog till överskottet på flera sätt. Förändring av 
kriterier för periodisering av bidrag mellan åren 
är en stor orsak till årets överskott. Förseningar i 
lokalinvesteringar bidrog till tillfälligt lägre lokal
kostnader. Färre barn och elever än budgeterat har 
också minskat kostnaderna. Samtidigt har ersätt
ningar för asylsökande barn och elever inte mins
kat i förväntad takt, vilket gjort att kommunen fått 
betydligt högre sådana ersättningar än budgeterat. 
Överskottet påverkas även av att det varit tillfälliga 
vakanser, att vikarier inte alltid satts in vid från
varo samt problem att få in extra resurser.

Viktigt att påpeka är att barn och utbildnings
nämndens budget så sent som 2019 utökades med 
33,8 mnkr, vilket var en ökning med hela 6,7 pro
cent mot året innan.

socialnämnden

Socialnämnden redovisade ett historiskt överskott 
på 13,7 mnkr, vilket var 1,9 procent av nämndens 
nettobudget. Det positiva resultatet beror på att 
tidigare besparingsåtgärder nu gett en effekt på 
hela året, att nämnden fått ersättning för mer
kostnader för pandemin och dessutom tilldelats 
generella statsbidrag på 10,3 mnkr efter beslut i 
fullmäktige i december 2020. Området individ 
och familj redovisade ett underskott på 16,8 mnkr, 
varav institutionsplaceringar inom barn och unga 
kostade 10,7 mnkr mer än budgeterat. Områdena 
vård och omsorgsboende, hemvård och funk
tionsstöd redovisade överskott. Enheten hälso och 
sjukvård redovisade ett underskott på 5,2 mnkr.

kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisade ett överskott 
på10,0 mnkr. Den största enskilda posten bakom 
överskottet var lägre lönekostnader än budget
erat till följd av vakanser på framför allt 

hr av delningen, itenheten och kommunikations
avdelningen (totalt +2,5 mnkr). Den näst största 
plusposten var en intäkt från Karlskoga Energi 
och Miljö AB, i form av ersättning för kommunens 
kapitalkostnader för utökning av verksamhets
området vatten och avlopp i området Östra 
Möckeln och Villingsberg, där ersättningen blev 
1,6 mnkr högre än budgeterat. Återbetalt överskott 
från Bergslagens Räddningstjänst gav 1,1 mnkr 
som var Karlskoga kommuns andel.

Flera mindre poster under året ingår i överskot
tet, då så gott som alla avdelningar/enheter på kom
munstyrelsens ledningskontor lämnade överskott.

Gymnasienämnden

Gymnasienämndens resultat blev ett underskott 
på 1,0 mnkr. Underskottet som framför allt avser 
kostnader för elever i extern regi var betydligt 
större än resultatet visar, då poster av engångs
karaktär minskade det totala underskottet för 
nämnden. Underskottet fördelat per kommun var 
782 tkr för Karlskoga och 237 tkr för Degerfors.

samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett över
skott på 5,8 mnkr. Vinterväghållningens överskott 
var 3,6 mnkr. Fastighets överskott var 2,2 mnkr 
och har sin förklaring i det milda vädret 2020, 
vilket lett till 1,7 mnkr lägre värmekostnader än 
budgeterat. Nämnd/ledning/stab lämnade ett 
positivt resultat beroende på effektivisering av 
personalkostnader under året. Mark och planering 
gick enligt budget. 

tillväxt- och tillsynsnämnden

Tillväxt och tillsynsnämnden lämnade ett överskott 
på 1,2 mnkr mot budget. Överskottet beror främst 
på effektivisering hos nämnd/ledning/stab till
sammans med genomgående låga personalkostna
der. Sektionen bygglov lämnade ett överskott trots 
mindre intäktstapp som kompenserades av lägre 
personalkostnader på grund av en vakant tjänst. 

Sektionen tillsyn gav ett underskott. I likhet 
med bygglov nådde inte tillsynen de budgeterade 
intäkterna. Bostadsanpassningen lämnade ett 
mindre underskott. 

kultur- och föreningsnämnden

Kultur och föreningsnämnden redovisade ett 
överskott på 1,3 mnkr. Överskottet beror till stor 
del på att nämnden fått en budgetförstärkning för 
hyra av RIK Karlskogas klubbhus samt vakanta 
tjänster. Nämnden tilldelades 900 tkr för 2020 
för att täcka hyreskostnaden för klubblokalen. 



Ekonomisk övErsikt

KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2020 61

Eftersom klubblokalen inte blev klar 2020 hade 
nämnden dock ingen hyreskostnad. Om budget för 
driftkostnaden för klubblokalen räknas bort blir 
resultatet +400 tkr.

så fungerar kommunens treårsbudget

Karlskoga kommun tillämpar treårsbudget för 
att ha en långsiktig budgetföljsamhet över varje 
tre årsperiod. Ett underskott efter tre år följer med 
i sin helhet in i nästa treårsperiod och kommunen 
ska hämta igen underskottet inom dessa tre år, 
medan 50 procent av ett samlat överskott tas med 
in i nästa treårsperiod. 2020 var det första året i 
nuvarande treårsperiod. När årsredovisningen 
fastställs i april 2021 ska kommunen föreslå till 
fullmäktige att alla nämnders under och över
skott elimineras, frånsett socialnämnden som får 
behålla 10,3 mnkr av sitt överskott. Dessutom 
behåller vinterväghållningen, som har sexårs
budget, sitt underskott. Detta med anledning av 
att alla Sveriges kommuner står inför stora eko
nomiska utmaningar på grund av att antalet barn, 
unga och framför allt äldre ökar i snabbare takt än 
de som är i arbetsför ålder. Välfärden måste an pas
sas efter intäkterna. Finansieringsprincipen, som 

betyder att ökade statliga krav på kommunerna 
bör innebära ökade generella statsbidrag, följs 
inte alltid av staten. Karlskoga kommuns interna 
regelverk för treårsbudget riskerar att försvåra 
kommande års ekonomistyrning och därför före
slår kommunen avsteg från regelverket för 2020.    

Balanskravet 
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Lagen 
anger också ett så kallat balanskrav, som kortfattat 
innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. 
Enligt huvudregeln ska ett underskott återhäm
tas inom en treårsperiod efter att underskottet 
uppkom. Det är bara om det finns synnerliga skäl 
som kommunen får besluta att inte återhämta ett 
underskott. Enligt lagen om kommunal bokföring 
och redovisning ska uppgifter om årets resultat 
efter balanskravsjusteringar och balanskravs
resultat redovisas i förvaltningsberättelsen. 
Balanskravsjusteringar gör kommunen genom att 
inte beakta de poster som finns i tabellen nedan vid 
beräkningen av årets resultat: 

(tkr) 2016 2017 2018 2019 2020

Årets resultat 119 233 121 663 69 085 41 958 135 031

Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 

med god ekonomisk hushållning – 4 369 – 3 023 – 10 009 – 3 065 – 3 902

Realisationsförluster till följd av försäljning som står  

i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning - - - - -

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - - -

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 114 864 118 640 59 076 38 893 131 129

Social investering* 753 - - - -

Reservering/användning av medel till 

resultatutjämningsreserv - - - - -

Balanskravsresultat 115 617 118 640 59 076 38 893 131 129

* Från och med 2013 har Karlskoga kommun öronmärkt 15 mnkr till sociala investeringar. 2014 använde kommunen 
2,9 mnkr, 2015 9,8 mnkr och 2016 använde kommunen 0,7 mnkr av dessa till sociala investeringar. Från 2017 har kommunen 
inte använt några pengar till sociala investeringar.

Finansiella mål
Karlskoga kommun har två finansiella mål som är 
viktiga för att få en stark, långsiktig och hållbar 
ekonomi. 

överskottsmålet

Årets resultat ska vara positivt och utgöra minst 
+2 procent i medelvärde av skatter och generella 
statsbidrag under två treårsperioder, det vill säga 

under sex år, från och med 2017 till och med 2022. 
Tidsperioden anpassas till redan beslutad treårs
budgetering. För att nå långsiktighet i beslut som 
påverkar verksamheternas omfattning och kvalitet 
tillämpar kommunen treårsbudgetering. Med detta 
finansiella mål kan kommunen vid ett tillfälligt 
intäktstapp undvika kortsiktiga neddragningar 
av verksamheter som kanske senare måste byggas 
upp igen. Sexårsperioden syftar till att utjämna 
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svängningar i skatteunderlaget över en konjunk
turcykel och därmed skapas större stabilitet för 
verksamheterna.  

I nedanstående tabell över perioden 2017–2022 
finns resultat 2017–2020 samt budget för kom
mande år.

Simulering överskottsmålet 2017 

utfall

2018 

utfall

2019 

utfall

2020 

utfall

2021 

budget 

2022 

plan

Summa 2017–2022

KF mål: +2 % över sex år 7,0 % 3,9 % 2,3 % 7,2 % 0,3 % 0,3 % 21,0 %

            Mål 12,0 %

	z	
Resultatet för 2020 var alltså +7,2 procent jämfört med 

+0,5 procent i budget. Kommunen uppfyllde målet. 

Likviditetsmålet 

Likviditetsmålet mäter investeringars självfinans
ieringsgrad under en rullande femårsperiod. 
Självfinansieringsgraden är ett mått på hur stor del 
av investeringarna som kommunen finansierat med 
de skatteintäkter som återstår när den löpande 
verksamheten är betald, det vill säga årets resultat 
+ årets avskrivningar jämförs med årets investe

ringar. Målet uttrycks i procent där över 100 är bra 
då det betyder att kommunen finansierat alla in 
vesteringar med skattepengar utan att låna. Kom
munens mål är minst 100 procent vid summering 
av rullande femårsperiod. 

Nedanstående tabell visar resultatet för 2020 
tillsammans med åren 2016–2019.

Investeringars självfinansieringsgrad under fem år
(mnkr) 2016 2017 2018 2019 2020

Årets resultat 119,2 121,7 69,1 42,0 135,0

Avskrivningar 65,4 63,3 67,8 75,0 82,7

Årets resultat + avskrivningar 184,6 185,0 136,9 117,0 217,8

Investeringar 95,5 89,3 117,5 134,7 151,3

Självfinansieringsgrad i % per år 193 207 116 87 144

självfinansieringsgrad i %, summering av fem år   143 

	z	
Kommunens mål är minst 100 procent vid summering av 

rullande femårsperiod. Resultatet blev 143 procent, vilket 

innebär att målet är uppfyllt.

Långfristig kapacitet

Enligt kommunallagen ska kommunen alltid ha 
högre intäkter än kostnader. Det är dock en mini
minivå. Om kommunen har i princip nollresultat 
år efter år urholkar det kommunens eget kapital. 
Ett positivt ekonomiskt resultat ger möjligheter att 
finansiera investeringar, uppfylla alla pensions
åtaganden, klara av konjunktursvängningar och 
ha resurser för utveckling och investeringar. 2020 
års resultat stärkte Karlskogas ekonomiska ställ
ning ytterligare. Det egna kapitalet ökade med hela 
120 mnkr, eller 8,2 procent. De senaste fem åren 
har det egna kapitalet ökat med hela 472 mnkr – en 
ökning med 42 procent. 

verksamhetens nettokostnad

Nettokostnaden är skillnaden mellan kostnader och 
intäkter i den löpande verksamheten. För att upprätt
hålla balans i ekonomin är det viktigt att kostnaden 
inte tar i anspråk hela intäkten av skatt och generella 

Finansiell analys 
Den finansiella analysen omfattar fyra perspektiv 
och visar om kommunen haft en god ekonomisk 
hushållning ur ett finansiellt perspektiv. De fyra 
perspektiven beskrivs nedan.
• Långsiktig kapacitet – hur kommunen, med 

dagens ekonomi som utgångspunkt, klarar 
framtida ekonomiska påfrestningar.

• Kortfristig kapacitet – kommunens nuvarande 
ekonomiska ställning.

• Finansiella risker – om kommunen i ett kort och 
medellångt perspektiv inte behöver vidta dras
tiska åtgärder för att möta finansiella problem.

• Kontroll – en god ekonomi bygger på en god 
kontroll och kontrollen omfattar kommunens 
löpande ekonomiska uppföljning på nämndnivå 
varje månad (utom under sommaren), ekonomisk 
rapportering och delårsrapportering fyra gånger 
per år med prognos för helårsresultat samt finan
siell rapportering till varje kommunstyrelsemöte.
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statsbidrag från det kommunala utjämningssystemet, 
och inte heller ökar snabbare än dessa intäkter. 2020 
minskade nettokostnaden med 2,1 procent medan 
skatt och generella statsbidrag ökade med 3,6 pro
cent. Det innebär att nettokostnaden som andel av 
intäkterna från skatt och statsbidrag minskade från 
97,6 procent för 2019 till 92,3 procent för 2020. Resul
taten för de senaste fem åren har varit exceptionellt 
goda, förutom 2019 då överskottet var lägre, och 
visar en god balans i ekonomin.

 Personalkostnader utgjorde 86,5 procent av verk
samhetens nettokostnad, vilket var ungefär lika som 
2019. Personalkostnaderna totalt sett minskade, 
vilket inte skett sedan 2011, med 2,0 procent 2020. 
Snittökningen de fem senaste åren är 3,4 procent. 
Trots årets ovanliga minskning ser kommunled
ningen allvarligt på att personalkostnaderna ökat 
procentuellt nästan lika mycket som skatter och 
generella statsbidrag de senaste fem åren. 

Verksamhetens nettokostnad i andel av skatter och 

generella statsbidrag 

skatteintäkter och utjämning

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen 
från den kommunala utjämningen uppgick till 
1 880 mnkr, det vill säga knappt 1,9 miljarder. Skatte
intäkterna minskade med 0,7 procent och generella 
statsbidrag ökade med hela 20,5 procent jämfört med 
2019. Den kraftiga ökningen av generella statsbidrag 
2020 beror på statens stöd för coronapandemin. Sam
mantaget var årets ökning 3,6 procent, vilket är högre 
än ökningen på 3,2 procent 2019.

Taxeringsutfallet och uppräkningstalen påverkar 
utvecklingen av skatteintäkterna. Invånarantalet den 
1 november året före budgetåret påverkar storleken 
på bidragen från det kommunala utjämnings
systemet, eftersom de beräknas med ett visst belopp 
per invånare och utifrån detta datum. Den preli
minära slutavräkningen av skatteintäkterna utgår 
från SKR:s prognos. Skatteintäkternas utveckling 
påverkas därför mycket av antalet invånare i kom
munen. Befolkningen i Karlskoga minskade med 117 
invånare (– 0,04 procent) mellan 1 november 2019 och 
samma datum 2020.
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Finansnetto

Finansnettot och dess utveckling har betydelse för 
ekonomin och består av skillnaden mellan intäkts 
och kostnadsräntor. 

Finansnetto

Kommunens finansnetto var negativt 2020, vilket 
betyder att ränteintäkterna var lägre än ränte
kostnaderna. Det beror på att kommunen i stor 
utsträckning finansierat tidigare investeringar med 
lån. Vid slutet av 2020 var kommunens låneskuld 
400 mnkr. Större delen av låneskulden uppkom 
under åren 2012–2013. Amortering av kommunens 
låneskuld förhindras av resultatpåverkan av 
säkringsredovisningen av de två räntederivat kom
munen har sedan 2013. Finansnettot för kommun
koncernen var sämre än för kommunen eftersom 
det är bolagen som står för större delen av den 
totala låneskulden (Karlskogahem AB 800 mnkr, 
Karlskoga Kommunhus AB 530 mnkr och Karl
skoga Energi och Miljö AB 619 mnkr).

soliditet

Soliditet är ett mått på kommunens finansiella 
styrka och anger hur stor del av tillgångarna som 
kommunen finansierat med skattemedel, det 
vill säga med egna pengar istället för lån. Hur 
soliditeten utvecklas beror dels på hur resultatet 
utvecklas, dels på ökningen av tillgångar och hur 
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kommunen finansierat ökningen. Hög soliditet 
innebär låg skuldsättning, vilket i sin tur ger låga 
räntekostnader. Ökningen av eget kapital 2020 var 
120 mnkr, eller 8,2 procent. Orsaken var kommu
nens överskott. Kommunens balansräkning växte 
med knappt 173 mnkr. Anläggningstillgångar ökade 
med 61 mnkr och omsättningstillgångar ökade med 
knappt 112 mnkr. Kommunen ökade 2020 sin solid
itet något med 0,6 procentenheter till 61,4 procent. 
Även för kommunkoncernen förbättrades solidite
ten tack vare positiva resultat för bolagen. 

Soliditeten

Soliditeten för kommunen påverkas kraftigt, och 
sjunker med 28,5 procentenheter, om man tar hänsyn 
till kommunens alla pensionsförpliktelser. Soliditeten 
med hänsyn till alla pensionsförpliktelser för 2020 
var 32,9 procent, en ökning med 3,3 procentenheter 
jämfört med 2019. Kommunens pensionsåtagande 
som redovisas inom linjen uppgick vid årets slut till 
736 mnkr. För kommunkoncernen var soliditeten 
32,6 procent, men sjunker med 14,9 procentenheter 
till 17,7 procent om man tar hänsyn till alla pen
sionsförpliktelser. Tabellen nedan visar kommunens 
och kommunkoncernens pensionsförpliktelser och 
pensionsmedelsförvaltning.

(tkr) Kommunen Koncernen

Avsättningar (inklusive löneskatt) 109 682 132 027

Ansvarsförbindelser (inklusive 

löneskatt) 736 019 736 061

Finansiella placeringar 

avseende pensionsmedel 0 0

Total pensionsförpliktelse 845 701 868 088

Återlånade medel 845 701 868 088
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Soliditeten vid ett enskilt tillfälle säger inte så 
mycket, men en sjunkande soliditet tyder på en 
negativ ekonomisk utveckling. En fortsatt stabil 
resultatutveckling är ett måste samtidigt som kom
munen måste hålla investeringsnivån på en rimlig 
nivå som uppfyller kommunens finansiella mål 
att investeringars självfinansieringsgrad under en 
rullande femårsperiod ska vara minst 100 procent 
(det vill säga att kommunen har finansierat alla 
investeringar med skattepengar utan att ta nya 
banklån). 

skuldsättning

Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som 
kommunen finansierat med egna medel. Skuld
sättningsgraden visar andelen av tillgångarna 
som finansierats genom lån. Är soliditeten enligt 
balansräkningen 61,4 procent är med andra ord 
skuldsättningsgraden 38,6 procent. Skulderna 
består av kortfristiga skulder med förfallotid inom 
ett år och långfristiga skulder med förfallotid på 
mer än ett år. Det som kallas avsättningar har till 
skillnad från långfristig skuld inte ett exakt belopp 
eller exakt förfallodag utan bygger på uppskatt
ningar och antaganden. Avsättningen på 112 mnkr 
i kommunens balansräkning avser framtida pen
sionsåtaganden och byggbonus från Boverket.

Större delen av kommunens skulder är lån i 
banker och kreditinstitut. Den 31 december 2020 
var den totala skulden knappt 885 mnkr, en ökning 
med drygt 44 mnkr jämfört med 2019. Långfristiga 
skulder minskade med 1,6 mnkr medan kortfristiga 
skulder ökade med knappt 45 mnkr. Vid utgången 
av 2020 var kommunens låneskuld 400 mnkr, 
samma som 2019. Amortering av kommunens 
låneskuld förhindras av resultatpåverkan av säk
ringsredovisningen av de två räntederivat kommu
nen har sedan 2013. Kommunens hela låneskuld är 
i svensk valuta och utvecklingen redovisas nedan 
för kommunen och kommunkoncernen. 

Lån i bank
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Kortfristig kapacitet
Likviditet
Likviditeten visar vilken ekonomisk handlings
beredskap kommunen och kommunkoncernen har 
på kort sikt. Likviditeten ökade med 116 mnkr för 
kommunen och med 72,6 mnkr för kommun koncernen 
2020. Nivån på likviditeten är en ögonblicksbild. Därför 
är likviditetens utveckling över tid mer intressant. Kom
munens likviditet har förbättrats de senaste åren och 
får anses vara mycket god. Om de två finansiella målen 
uppfylls varje år, vilket kommunledningen ska priori
tera, förbättras automatiskt kommunens likviditet.

Likviditet

Kommunen bedömer den finansiella beredskapen 
som mycket god. De senaste fem åren har kommu
nens likviditet ökat med 255 mnkr eller 134 procent. 
Betalningsberedskapen är dessutom tryggad genom 
att kommunkoncernen har en beviljad checkräknings
kredit på 150 mnkr. 

Finansiella risker och kontroll

Med ränterisk menar man risken för förändringar i 
räntenivån. Alla kommunens lån är rörliga men har 
genom ränteswapar (räntederivat) bundits till fast 
ränta mellan 10 och 22 år. Med finansieringsrisk menar 
man risken för att kommunen inte kan skaffa lån eller 
måste låna till en hög ränta. Risken att långivarna inte 
beviljar Karlskoga kommun ytterligare lån bedöms 
som liten. 

2014 beslutade kommunfullmäktige om en ny 
finanspolicy för kommunkoncernen. Alla regler i 
finanspolicyn uppfylldes helt eller uppfylldes med 
vissa avvikelser som hör till tiden före den nya policyn. 
Den finansiella rapporteringen till kommunstyrelsen 
varje månad fortsatte 2020. Rapporten beskriver 
likviditeten, placeringsportföljens sammansättning, 
låneportföljens sammansättning, planerad upplåning 
samt ger en allmän information om räntemarknaden. 
Rapporten innehåller även en sammanställning av 
kommunkoncernens räntederivat. Räntederivatens 
marknadsvärde uppdateras var fjärde månad.

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtaganden för egnahem utgör 
40 procent av låneskulden vid förlusttillfället. 
Kommunen har också gått i borgen för bostads
rättsföreningar. Kommunens borgensåtaganden 
framgår av tabellen nedan.

Not Ansvarsförbindelse (tkr)

 Borgensåtaganden kommunala bolag 1 979 000

 varav Karlskogahem AB 800 000

 varav Karlskoga Energi och Miljö AB 600 000

 varav Karlskoga Kommunhus AB 530 000

 varav Biogasbolaget i Mellansverige AB 49 000

Borgensåtaganden bostadsrättsföreningar 38 447

Förlustansvar och garantier för egnahem 0

summa borgensåtaganden och förlustansvar 2 017 447 

Ansvarsförbindelser

Kommunens pensionsförpliktelser som de 
anställda intjänat före 1998 räknas som en ansvars
förbindelse. 

Enligt KPA:s och SPP:s beräkningar uppgick 
den totala förbindelsen till 736,0 mnkr, inklusive 
löneskatt, vilket var en minskning med 17,8 mnkr 
(–2,4 procent) jämfört med 2019. 

individuella delen

Kommunen har beslutat att betala ut hela den indivi
duella delen av avtalspensionen till de anställda. Kost
naden för 2020 är bokförd som en kortfristig skuld och 
beräknas till 109,7 mnkr inklusive löneskatt.

känslighetsanalys

Tabellen nedan visar hur mycket kommunens eko
nomi påverkas vid mindre förändringar av olika 
ekonomiska faktorer som skatter, taxor och priser. 

KÄNSLIGHETSANALYS

(mnkr)

intÄktEr

Förändring av utdebitering med 1 kr +– 66,3

Förändring av det generella statsbidraget med 

1 %   +– 4,5

Generell taxeförändring med 1 %   +– 1,3

Förändring av likviditeten med 10 mnkr +– 0

kostnADEr

Löneökning med 1 % +15,3

50 heltidstjänster  +– 27,8

Prisförändring på varor och tjänster med 1 %   +– 5,1

Prisförändring på bränsle och energi med 1 %   +– 0,5
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KONCERNEN
Den sammanställda redovisningen omfattar hela 
kommunkoncernen, som förutom Karlskoga 
kommun även består av Karlskoga Kommunhus 
AB med de två helägda dotterbolagen Karlskoga 
Energi och Miljö AB och Karlskogahem AB. 
I den sammanställda redovisningen för kommun
koncernen ingår även Karlskoga kommuns del av 
kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst 
(BRT) som ansvarar för verksamheten i Karlskoga, 
Kristinehamn, Degerfors, Storfors, Filipstad och 
Hällefors kommuner.

Som tidigare nämnts redovisade koncernen ett 
positivt resultat på 189,1 mnkr. 

karlskoga Energi och miljö AB

Karlskoga Energi och Miljö AB redovisade ett 
överskott efter finansiella poster på 66,7 mnkr, vilket 
var 21,5 mnkr sämre än budgeterat och 14,0 mnkr 
sämre än 2019. 2020 var ett historiskt varmt år med en 
medel temperatur i Karlskoga på två grader över det 
normala. Vissa högleveransmånader var temp eraturen 
upp till 6 grader över normalårstemperatur. I början 
av 2020 kollapsade elpriserna i det mycket milda, våta 
och blåsiga vädret. Från att ha spotpriser på strax över 
30 öre/kWh vid årets början föll spot priset snabbt till 
10 öre/kWh på systempriset. Sammantaget medförde 
dessa förhållanden minskade intäkter för före tagets 
värmeleveranser men hade även en mycket stor på 
verkan på vattenkraftens resultat.

karlskogahem AB

Karlskogahem AB redovisade ett överskott efter 
finans iella poster på 27,2 mnkr, vilket var 9,4 mnkr 
bättre än budgeterat och 14,0 mnkr bättre än 2019. 
Orsaken till lägre överskott 2019 var framför allt ned
skrivning av fastighet för 10 mnkr. Bolagets omsätt
ning 2020 var 220 mnkr (216 mnkr 2019). Budget för 
2020 låg på 223 mnkr. Anledningen till lägre omsätt
ning än budgeterat var att hyreshöjningen drog ut på 
tiden då bolaget hamnade i Hyresmarknadskommit
tén. På kostnadssidan hade Karlskogahem betydligt 
lägre kostnader för snöröjning, sandning samt fastig
hetsskötsel än budgeterat. Även värmekostnaderna 
var lägre än budgeterat. Fler poster som visar bättre 
resultat än budgeterat var personalkostnader, dels 
beroende på färre anställda, dels beroende på bidrag 
till arbetsgivaravgifter på grund av coronapandemin.

Årsredovisningarna för både Karlskogahem AB 
och Karlskoga Energi och Miljö AB är upprättade 
med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovis
ningsprinciperna är desamma som före gående år. 
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karlskoga kommunhus AB

Ägarandel: 100 %
Aktiekapital: 420,2 mnkr
Ordförande: Ronnie Erhard
Verkställande direktör: Christian Westas
Antal anställda: 
Årets resultat
Bolaget redovisade 2020 en vinst före skatt på 
16,1 mnkr efter 40 mnkr i koncernbidrag från Karl-
skoga Energi och Miljö AB.

karlskoga Energi och miljö AB

Ägarandel: 100 %
Aktiekapital: 55 mnkr
Ordförande: DanÅke Widenberg
Verkställande direktör: Sebastian Cabander
Antal anställda: 178
Årets resultat
Bolaget redovisade 2020 en vinst före skatt på 
66,7 mnkr.

karlskogahem AB

Ägarandel: 100 %
Aktiekapital: 77 mnkr
Ordförande: Tomas Samuelsson
Verkställande direktör: Urban E. Linder
Antal anställda: 39
Årets resultat
Bolaget redovisade 2020 en vinst före skatt på 
27,2 mnkr.

kommunalförbundet  
Bergslagens räddningstjänst

Ägarandel: 35 % (Karlskogas andel av det totala 
kommunbidraget)
Karlskogas kommunbidrag 2019: 32,1 mnkr
Ordförande: Lennart Johansson
Förbundschef: Peter Backman
Antal anställda: 187
Årets resultat
Årets resultat 2020 i kommunalförbundet var ett 
överskott på 386 tkr.

Intressebolag
Resultaten för bolagen nedan ingår inte i den sam
manställda redovisningen eftersom kommunen 
inte har något väsentligt inflytande i dem eller 
har ett så litet ägande att det inte påverkar den 
sammanställda redovisningens resultat. Enligt 
tidigare beslut i kommunfullmäktige avvecklades 
Karlskoga Näringsliv och Turism AB som kommu
nalt bolag 2020. Kommunfullmäktige i Karlskoga 
kommun beslutade i november 2020 att försöka 
sälja aktierna i Alfred Nobel Science Park AB. 
Försäljningen beräknas slutföras 2021.

Bolag Kommunens 

ägarandel per 31 

december 2020 (%)

Karlskoga Centrumledning AB 20

Gelleråsbanan AB 50

Alfred Nobel Science Park AB 27

Örebro Läns Flygplats AB 5





Räkenskaper
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Resultaträkning

(tkr) Kommun Koncern

2020 2019 2020 2019

Verksamhetens intäkter (not 3) 541 180 544 756 1 201 621 1 267 697

        Varav jämförelsestörande post (not 10) 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader (not 4) – 2 193 804 – 2 241 708 – 2 621 521 – 2 699 299

        Varav jämförelsestörande post (not 10) 0 0 0 0

Avskrivningar (not 5) – 82 732 – 75 044 – 216 423 – 218 698

Verksamhetens nettokostnad – 1 735 356 – 1 771 996 – 1 636 323 – 1 650 300

Skatteintäkter (not 6) 1 433 642 1 444 095 1 433 642 1 444 095

Generella statsbidrag och utjämning (not 7) 446 694 370 658 446 694 370 658

Finansiella intäkter (not 8) 9 446 20 357 3 015 11 092

Finansiella kostnader (not 9) – 19 396 – 21 156 – 57 964 – 73 316

Resultat före extraordinära poster 135 031 41 958 189 064 102 229

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Skatt 0 0 0 – 17 718

Årets resultat 135 031 41 958 189 064 84 511
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Balansräkning
(tkr) Kommun Koncern

2020 2019 2020 2019

Tillgångar

anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar 0 0 3 491 3 353

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 11) 1 263 460 1 206 969 2 772 227 2 603 633

Maskiner och inventarier (not 12) 215 309 196 068 1 224 709 1 286 436

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar och bostadsrätter (not 13) 492 827 503 285 25 943 36 401

Långfristiga fordringar (not 14) 0 4 400 71 390 77 936

summa anläggningstillgångar 1 971 596 1 910 722 4 097 760 4 007 759

Bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Förråd m m (not 15) 5 390 0 20 814 17 056

Fordringar (not 16) 159 974 169 617 299 691 306 000

Kortfristiga placeringar 0 0 861 0

Kassa och bank (not 17) 446 139 330 053 543 457 470 822

summa omsättningstillgångar 611 504 499 671 864 823 793 878

summa tillgångar 2 583 099 2 410 392 4 962 583 4 801 637

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital (not 18)

Eget kapital vid årets början 1 466 294 1 424 335 1 442 465 1 357 954

Årets resultat 135 031 41 958 189 064 84 511

Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0

Övrigt eget kapital – 14 758 0 – 14 758 0

summa eget kapital 1 586 566 1 466 294 1 616 771 1 442 465

avsättningar

Avsättningar för pensioner (not 19) 109 682 99 353 132 027 119 570

Andra avsättningar (not 19) 2 295 3 464 212 152 212 157

summa avsättningar 111 977 102 818 344 179 331 727

skulder

Långfristiga skulder (not 20) 441 840 443 461 1 890 340 1 799 961

Kortfristiga skulder (not 21) 442 716 397 820 1 111 293 1 227 484

summa skulder 884 556 841 281 3 001 633 3 027 445

summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 583 099 2 410 392 4 962 583 4 801 637

Panter och ansvarsförbindelser

1. Panter 0 0 342 350

2. Ansvarsförbindelser 12 941 13 131

a) Pensionsförpliktelser som inte upptagits  

bland skulderna eller avsättningar (not 22)

736 019 753 846 736 061 754 105

b) Borgensförbindelser (not 22) 2 017 447 2 018 764 38 447 39 764

c) Limit checkräkningskredit 100 000 100 000 265 000 240 000
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Kassaflödesanalys
(tkr) Kommun Koncern

2020 2019 2020 2019

den löpande verksamheten

Årets resultat 135 031 41 958 189 064 84 511

Justering för av- och nedskrivningar 82 768 75 044 216 423 218 651

Justering för avsättningar 9 159 13 406 12 452 27 618

Justering för realisationsvinster/-förluster – 3 902 – 3 065 – 1 340 1 749

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 0 – 485

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 223 056 127 343 416 599 332 044

Ökning/minskning förråd och varulager – 5 390 0 – 3 758 – 1 575

Ökning/minskning kortsiktiga fordringar, not 1 9 645 – 23 672 6 309 – 37 909

Ökning/minskning kortsiktiga skulder, not 2 44 897 50 301 – 116 191 119 960

Kassaflöde från den löpande verksamheten 272 207 153 971 302 959 412 520

Investeringsverksamhet

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 – 138 – 114

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Investering i materiella anläggningstillgångar – 161 908 – 147 317 – 330 625 – 327 141

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 7 313 7 001 9 444 7 361

Investering i finansiella anläggningstillgångar – 4 400 – 85 – 140 – 139

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 96 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 158 900 – 140 402 – 321 459 – 320 033

finansieringsverksamhet

Nyupptagna lån 0 0 2 896 529

Amortering av lån 0 0 – 30 000 0

Investeringsbidrag – 1 622 2 408 0 0

Förändring av långfristiga fordringar 4 400 0 6 546 – 31 239

Förändring av långfristiga skulder 0 0 112 554 – 22 593

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 778 2 408 91 996 – 53 303

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0

Årets kassaflöde 116 086 15 977 73 496 39 184

Likvida medel vid årets början 330 053 314 076 470 822 431 638

likvida medel vid årets slut 446 139 330 053 544 318 470 822
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Noter till kassaflödesanalysen
(tkr) Kommun

2020 2019

not 1

Kundfordringar 7 150 – 7 140

Kortfristiga fordringar 7 058 5 668

Upplupna intäkter – 4 563 – 22 201

Kortfristig placering 0 0

summa 9 645 – 23 672

not 2

Kortfristig skuld 186 3 059

Leverantörsskuld 20 993 31 334

Moms – 456 980

Personalens källskatt 2 461 – 1 544

Övriga kortfristiga skulder – 7 578 182

Upplupna kostnader och förut-

betalda intäkter 29 292 16 284

summa 44 897 50 296
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Not 1. redovisningsprinciper

reDoVISNINGSPrINCIPer

För redovisningen gäller lagen om kommunal redovis-

ning och bokföring, som syftar till att kommuner ska 

redovisa grundläggande ekonomiska frågor på ett en-

hetligt sätt. Lagen, och kommunallagens krav på god 

redovisning, styr kommunens principer för redovisning. 

Rådet för kommunal redovisning ger också rekommen-

dationer för den kommunala redovisningen.

Karlskoga kommun började 2020 särredovisa explo-

ateringsfastigheter, tidigare har dessa inte varit särre-

dovisade i anläggningsregistret utan redovisats (liksom 

andra fastigheter) som anläggningstillgångar istället för 

omsättningstillgångar. Äldre exploateringsfastigheter har 

inte bokats om, utan denna ändring avser endast nya 

från och med 2020. Exploateringsfastigheterna utgör 

endast en mindre del av fastigheterna.

Kommunen bedömer att de avtal om hyra eller lea-

sing som finns ska redovisas som operationell leasing 

och inte finansiell leasing. Hyreskostnader och lea-

singavgifter redovisas löpande via resultaträkningen. 

Tillgångar som kommunen hyr eller leasar redovisas inte 

via balansräkningen. De avtal som finns avser tillgångar 

av mindre värde och med avtal under kortare tid.

De tillgångar som kommunen hyr eller leasar är hu-

vudsakligen kopiatorer, kaffeautomater och liknande 

utrustning. Vid speciella tillfällen eller vid behov hyr eller 

leasar kommunen även till exempel arbetsfordon, per-

sonbilar, maskiner och verktyg.

Personbilar har en leasingperiod om högst tre år och 

även de tillhör operationell leasing.

Verksamhetsfastigheter ägs av kommunen eller hyrs 

enligt marknadsmässiga villkor, huvudsakligen från Karl-

skogahem AB.

Även för Karlskoga Energi och Miljö AB, Karlskoga-

hem AB och Bergslagens Räddningstjänst hör eventu-

ella leasade tillgångar enligt deras årsredovisningar till 

operationell leasing.

Pensionsskulden

Pensionsskulden är kommunens beräknade framtida 

skuld till arbetstagare och pensionstagare. Den samlade 

pensionsskulden redovisas under avsättningar för pen-

sioner, kortfristiga skulder, under rubriken ”ansvarsför-

bindelser” som ligger under posten ”inom linjen” utanför 

balansräkningen. Under avsättningar redovisas årets 

och tidigare års intjänade förmånspensioner. Under 

kortfristiga skulder redovisas de pensioner som intjänats 

av de anställda under verksamhetsåret och som ska 

betalas ut i slutet av mars nästa år. Under ansvarsförbin-

delser redovisas de pensionsförpliktelser som intjänats 

av arbetstagare och pensionstagare före 1998. Dessa 

räknas årligen upp enligt ett fastställt index och minskas 

med årets utbetalningar till pensionstagarna.

Semesterlöneskulden

Semesterlöneskulden avser icke uttagna semesterda-

gar. Tillsammans med okompenserad övertid och därpå 

upplupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskul-

den som en kortfristig skuld. 

Finansiella instrument

Karlskoga kommun arbetar med räntederivat i syfte att 

uppnå önskad risknivå i den långfristiga upplåningen 

som för närvarande sker helt och hållet till rörlig ränta. 

Räntederivaten bokförs med mellanskillnaden av betal-

ningsströmmarna som räntekostnad.  

BeGrePPSFÖrKLArINGAr

Anläggningskapital

Anläggningskapital är skillnaden mellan anläggningstill-

gångar och långfristiga skulder.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till an-

skaffningsvärdet efter avdrag för gjorda avskrivningar. 

Avskrivningarna påbörjas den månad anläggningstill-

gången tas i bruk.

Anskaffningsvärdet är lika med utgiften minus eventu-

ella investeringsbidrag.

Balanslikviditet

Balanslikviditet avser omsättningstillgångar i förhållande 

till kortfristiga skulder och är ett mått på betalningsför-

mågan på kort sikt.

Balansräkning

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid 

årets slut. Av den framgår hur kommunen har använt 

sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) 

Noter
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och hur kapitalet har införskaffats (lång- och kortfristiga 

skulder samt eget kapital).

Tillgångarna består av likvida medel, pengar som 

kommunen lånat ut och olika anläggningstillgångar som 

gator och fastigheter. Dessa har finansierats på i princip 

två sätt, antingen genom externa lån (skulder) eller med 

överskott från verksamheten (eget kapital). Eget kapital 

kan också ses som kommunens sparade förmögenhet 

eller som en skuld till kommuninvånarna. Storleken på 

det egna kapitalet jämfört med skulderna visar kommu-

nens finansiella styrka. Ju större eget kapital jämfört 

med skulderna, desto bättre finansiell ställning eller 

soliditet har kommunen. Tillgångarna motsvaras alltid 

av summan av skulder och eget kapital. Därav namnet 

balansräkning.

extraordinära poster

Extraordinära poster är händelser eller transaktioner 

som saknar ett tydligt samband med kommunens ordi-

narie verksamhet och som inträffar sällan eller oregel-

bundet och som utgör ett väsentligt belopp.

Finansnetto

Finansnetto är skillnaden mellan ränteintäkter och rän-

tekostnader.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster är resultat av händelser el-

ler transaktioner som inte är extraordinära men som är 

viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra 

perioder.

Kapitalkostnader

Planenliga avskrivningar beräknas på objektens anskaff-

ningsvärden justerat för investeringsbidrag med mera. 

Avskrivningstiden följer i huvudsak SKR:s rekommenda-

tioner.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys visar hur kommunen finansierat in-

vesteringar och löpande verksamhet, och hur det har 

inverkat på kommunens likvida ställning.

Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett mått på kommunens betalnings-

beredskap. 100 procent anses som ett minimivärde. 

Då täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel och 

kortfristiga fordringar.

Kommunbidrag

Kommunbidrag är tillskott av kommuncentrala medel 

(skatteintäkter och generella statsbidrag) för finansiering 

av kommunens verksamheter.

Latent skatt

Företagens obeskattade reserver måste i framtiden upp-

lösas och återföras till beskattning. I den sammanställda 

redovisningen tar man hänsyn till latent skatteskuld på 

för närvarande 22 procent. Resterande del av obeskat-

tade reserver (78 procent) förs till eget kapital.

Likviditet

Likviditet avser tillgängliga medel ur omsättningstill-

gångarna som kommunen kan använda för betalning på 

kort sikt, exempelvis kassa, bank- och plusgiro (likvida 

medel).

Medelskattekraft

Medelskattekraft är rikets skatteunderlag dividerat med 

antalet invånare i riket vid inkomstårets slut, det vill säga 

den beskattningsbara inkomsten per invånare.

resultaträkning

Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader 

(finansiella resultatet) samt hur förändringen av kom-

munens eget kapital uppkommit. Denna förändring kan 

man också räkna ut genom att jämföra eget kapital i de 

två senaste årets balansräkningar. I ett företag kallar 

man detta för vinst. Men en ”vinst” eller ökning av det 

egna kapitalet kan aldrig vara något självändamål för en 

kommun. Däremot kan framtida kostnader för pensioner 

med mera kräva ett visst positivt resultat eller överskott.

Resultaträkningen beskriver i tre steg hur årets resultat 

(förändringen av eget kapital) uppkommer. Det första 

steget (resultat 1) visar nettokostnaden av årets verk-

samhet (inklusive avskrivningar), som måste täckas med 

framför allt kommunalskatt. 

I nästa steg ingår skatteintäkter och -kostnader och in-

täkts- och kostnadsräntor, vilket skapar resultat 2 som 

är ingångsvärdet för finansieringsanalysen (tillsammans 

med avskrivning från resultat 1) och visar hur mycket 

pengar den löpande verksamheten har tillfört kommu-

nens kassa.

I det sista steget medräknas eventuella extraordinära 

kostnader och intäkter, vilket ger förändringen av eget 

kapital (resultat 3).

rörelsekapital

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgång-

ar och kortfristiga skulder.

Självfinansieringsgraden

Självfinansieringsgrad visar kommunens förmåga att 

betala sina investeringar med egna medel utan att låna.
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Skattekraft

Skattekraft är skatteunderlaget dividerat med antalet 

invånare vid inkomstårets utgång, det vill säga den be-

skattningsbara inkomsten per invånare i kommunen.

Skuldsättningsgraden

Skuldsättningsgraden visar hur stor andel av kommu-

nens tillgångar som är lånefinansierade.

Soliditet

Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar, 

i procent. Soliditeten är ett mått på hur kommunens 

långsiktiga betalningsstyrka utvecklas. Ju högre soliditet 

desto större ekonomiskt handlingsutrymme har kommu-

nen.

Verksamhetens nettokostnad

Nettokostnaden är skillnaden mellan de intäkter och 

kostnader som kommunens olika verksamheter skapar.

Not 2. Uppskattningar och bedömningar
För de uppskattningar och bedömningar som ligger till 

grund för de finansiella rapporterna stödjer sig kom-

munen främst på riktlinjerna i RKR R2 intäkter, RKR R9 

avsättningar och ansvarsförbindelser samt RKR R11 ex-

traordinära och jämförelsestörande poster.  Kommunens 

bedömning är att eftersom inget beslut är fattat för de-

cember avseende de riktade statsbidragen för covid– 19 

så har ingen uppbokning av det gjorts i bokslutet. För 

de utförda (och pågående?) exploateringsprojekt som 

kommunens verksamheter utför tillsammans med det 

kommunala bolaget Karlskoga Energi och Miljö AB görs 

inga fördelningar under 2020 utan detta kommer att 

göras under 2021. Kommunen bedömer i övrigt inte att 

det finns några poster att lyfta som extraordinära eller 

jämförelsestörande.

Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern
2020 2019 2020 2019

Not 3 Verksamhetens intäkter

Intäkter enligt driftsredovisningen 2 767 271 2 714 710

Avgår:

Interna intäkter – 320 955 – 317 556

Skatteintäkter och statsbidrag – 1 895 690 – 1 832 041

Finansiella intäkter – 9 446 – 20 357

Extraordinära intäkter / Jämförelsestörande post (not 10) 0 0

Verksamhetens externa intäkter 541 180 544 756

Varav: 

Försäljningsintäkter 71 527 73 504

Taxor och avgifter 106 989 115 422

Hyror och arrenden 38 358 38 826

Bidrag 226 793 220 384

Fsg av verksamhet och konsulttjänster 93 611 93 534

Realisationsvinster 3 902 3 086
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern
2020 2019 2020 2019

Not 4 Verksamhetens kostnader 

Kostnader enligt driftsredovisningen 2 632 240 2 672 751

Avgår:

Interna kostnader – 320 955 – 317 556

Utjämningsavgifter – 15 354 – 17 288

Finansiella kostnader – 19 396 – 21 156

Avskrivningar – 82 732 – 75 044

Extraordinära kostnader / Jämförelsestörande post (not 10) 0 0

Verksamhetens externa kostnader 2 193 804 2 241 708

Varav: 

Löner och sociala avgifter 1 392 982 1 420 463

Pensionskostnader 104 976 108 364

Inköp av anläggningar och underhållsmaterial 28 847 21 700

Bränsle, energi och vatten 34 917 36 604

Köp av huvudverksamhet 180 575 186 076

Lokal- och markhyror 67 661 68 721

Övriga tjänster 275 216 282 569

Lämnade bidrag 108 529 117 212

Realisationsförluster och utrangeringar 100 0

Not 5 Avskrivningar och upp- eller nedskrivningar 

Avskrivningar

Byggnader och tekniska anläggningar 52 862 49 727

Maskiner och inventarier 29 871 25 316

Summa avskrivningar 82 732 75 044

Realisationsvinstberäkning, netto

Byggnader och tekniska anläggningar 3 838 3 065

Finansiella tillgångar – 5 0

Summa realisationsvinstberäkning 3 833 3 065

Nedskrivningar

Byggnader och tekniska anläggningar 36 0

Summa nedskrivningar 36 0

Avskrivningstiden för delar i fastigheter är t ex: stomme och grund 99 år, fasad, fönster och dörrar 50 år, tak 30 år, kom-

plementbyggnader 30 år, ledningsnät värme, sanitet och ventilationskanaler 50 år, elsystem 40 år, ventilationsaggregat 

25 år, belysning samt styr och regler 15 år, markarbeten och dränering 20 år. 

Äldre fastigheter med högt kvarvarande bokfört värde har delats upp i komponenter. 

Avskrivningstiden för delar i gator är t ex: ytskikt 20 år, mellanskikt 40 år och för bärlager ingen avskrivning. Broar, belys-

ning, bullerplank stödkonstruktioner, parker med mera 20 år.

Kvarvarande avskrivningar i gator har inte delats upp i komponenter.

Avskrivningstiden för inventarier är mellan 3– 10 år. 
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern
2020 2019 2020 2019

Not 6 Skatteintäkter 

Kommunalskatt

Preliminär kommunalskatt 1 462 783 1 459 044

Slutavräkning föregående år – 7 416 – 1 879

Årets preliminära slutavräkning – 21 725 – 13 070

Summa kommunalskatt 1 433 642 1 444 095

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på 

SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4,2.

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning 

Inkomstutjämningsbidrag 280 414 271 974

Införandebidrag 699 0

Regleringsbidrag 31 104 21 344

Kostnadsutjämningsbidrag 23 700 19 909

Fastighetsavgift 60 613 59 105

Generella bidrag från staten 65 518 15 614

Utjämningsavgift LSS – 15 354 – 17 288

Summa 446 694 370 658

Not 8 Finansiella intäkter 

Utdelning från koncernföretag 0 10 000

Ränteintäkter 663 161

Borgensavgifter 8 783 10 196

Summa 9 446 20 357

Not 9 Finansiella kostnader 

Räntekostnader på lån 17 434 18 087

Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar 1 213 2 234

Övriga finansiella kostnader 749 835

Summa 19 396 21 156

Not 10 Jämförelsestörande poster 

Inga jämförelsestörande poster 0 0

totalt 0 0
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern
2020 2019 2020 2019

Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

Ackumulerat anskaffningsvärde 1 909 720 1 801 632 4 372 587 4 119 153

Ackumulerade avskrivningar – 646 260 – 594 663 – 1 515 690 – 1 431 267

Ackumulerade upp- och nedskrivningar 0 0 – 84 670 – 84 253

Bokfört värde 1 263 460 1 206 969 2 772 227 2 603 633

Avskrivningstider, se not 5.

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 1 206 969 1 155 812

Nettoinvesteringar 105 515 97 819

Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar 3 838 3 065

Avskrivningar – 52 862 – 49 727

redovisat värde vid årets slut 1 263 460 1 206 969

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod

Barnomsorgsfastigheter 22 22

Exploateringsfastigheter 162 155

Förvaltningsfastigheter 38 38

Gator och vägar 16 17

Hyresfastigheter bostäder 37 38

Hyresfastigheter lokaler

Endast 

mark

Endast 

mark

Idrottsfastigheter 23 22

Kulturfastigheter 23 21

Markreserv 83 78

Parker 15 14

Småhusfastigheter 95 96

Skolfastigheter 27 27

Tomträttsfastigheter bostäder

Endast 

mark

Endast 

mark

Tomträttsfastigheter industri

Endast 

mark

Endast 

mark

Vårdfastigheter 16 16

Övriga fastigheter för annan verksamhet 17 18

Övriga publika fastigheter 16 17

Övriga verksamhetsfastigheter 38 38



80 KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2020

Noter

80

Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern
2020 2019 2020 2019

Not 12 Maskiner och inventarier 

Ackumulerat anskaffningsvärde 384 143 335 698 2 505 865 2 469 519

Ackumulerade avskrivningar – 168 835 – 139 630 – 1 281 156 – 1 183 083

Bokfört värde 215 309 196 068 1 224 709 1 286 436

Avskrivningstider, se not 5.

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 196 068 178 887

Nettoinvesteringar 49 147 42 497

Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar – 36 0

Avskrivningar – 29 871 – 25 316

Redovisat värde vid årets slut 215 309 196 068

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod

Anläggningsmaskiner 11 11

Brand & larmutrustning 4 4

Cyklar 2 3

Datorer & kringutrustning 3 4

Maskiner gator & vägar 9 9

Lastbilar 7 8

Möbler & inredningar 6 6

Personbilar 6 7

Pedagogisk utrustning 5 5

Städmaskiner 7 8

Storköksutrustning 6 6

Trädgårdsmaskiner 11 5

Traktorer 7 6

Väghyvlar 10 10

Verktyg & mätinstrument 4 6

Vård- & omsorgsutrustning 3 3

Övriga inventarier 16 15

Övriga maskiner 10 10
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern
2020 2019 2020 2019

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar 

Ackumulerat anskaffningsvärde 492 772 503 285

Bokfört värde 492 772 503 285

redovisat värde vid årets början 503 285 503 200

Nettoinvesteringar 4 400 85

Övriga förändringar  –14 858

redovisat värde vid årets slut 492 827 503 285

Specifikation av finansiella anläggningstillgångar

Majoritetsägda bolag

Karlskoga Kommunhus AB 465 184 465 184

Majoritetsägda bolag totalt 465 184 465 184

Övriga aktieinnehav

Karlskoga Centrumledning AB 20 20

Örebro Läns Flygplats AB 1 263 1 263

Karlskoga Näringsliv & Turism AB 0 100

Inera AB 43 43

Gelleråsbanan AB 6 000 6 000

Örebroregionen Science Park AB 27 27

Övriga aktieinnehav totalt 7 352 7 452

Andelar

Kommuninvest ekonomisk förening 16 690 27 049

Bergslagens Räddningstjänstförbund 1 700 1 700

Föreningen Bergslagskanal 0 0

Andelar totalt 18 390 28 749

Bostadsrätter 1 846 1 846

Insatskapital

Stiftelsen Tekniskt Centrum 25 25

Stiftelsen Musik i Örebro län 5 5

Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum 25 25

Insatskapital totalt 55 55

Summa finansiella anläggningstillgångar 492 827 503 285

Not 14 Långfristiga fordringar 

Förlagsbevis Kommuninvest 0 4 400

Summa långfristiga fordringar 0 4 400

Not 15 Förråd 

Lager 182 0

Tomter till försäljning 5 208 0

Summa förråd 5 390 0



82 KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2020

Noter

82

Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern
2020 2019 2020 2019

Not 16 Kortfristiga fordringar 

Upplupna intäkter eller förutbetalda kostnader 97 398 92 834

Kundfordringar 34 097 41 245

Momsfordran 19 788 18 069

Stiftelserna 0 20

Övriga kortfristiga fordringar 8 692 17 448

Summa kortfristiga fordringar 159 974 169 617

Not 17 Kassa och bank 

Plusgiro, bankgiro och bankkonto 446 139 330 053

Summa plusgiro, bankgiro och bankkonto 446 139 330 053

Kommunen har avtal med Swedbank om en rörlig kredit om 100 mnkr. 

Not 18 eget kapital

Eget kapital vid årets början 1 466 294 1 424 335 1 442 465 1 357 954

Årets resultat 135 031 41 958 189 064 84 511

Justering restpost – 14 758 0 – 14 758 0

eget kapital vid årets slut 1 586 566 1 466 294 1 616 771 1 442 465

Varav:   1)

   -Pensionsavsättning ansvarsförbindelse 165 000 165 000

   -Treårsbudget kommunstyrelsen 10 823 10 636

   -Treårsbudget socialnämnden 13 696 – 29 023

   -Treårsbudget barn- och utbildningsnämnden 18 096 7 263

   -Treårsbudget gymnasienämnden – 1 019 – 7 590

   -Treårsbudget kultur- och föreningsnämnden 1 299 4 868

   -Treårsbudget folkhälsonämnden 700 3 163

   -Treårsbudget myndighetsnämnden 1 223 – 1 072

   -Treårsbudget samhällsbyggnadsnämnden 2 210 2 822

   -Sexårsbudget samhällsbyggnadsnämnden (vinterväghållning) – 2 598 – 6 165

   -Övrigt eget kapital 1 377 136 1 316 392

Summa eget kapital 1 586 566 1 466 294

1) Justering av treårsbudget inför kommunfullmäktiges beslut i april 2021 avseende årsredovisning 2020. Förslaget inne-

bär att samtliga underskott och överskott tas bort och därmed inte förs över till 2021, bortsett från socialnämnden som 

får behålla 10,3 miljoner av sitt överskott. Dessutom behåller vinterväghållningen, som har 6-års budget, sitt underskott.

Utgående värde efter 

justering av under-/

överskott 2020

Utgående värde efter 

justering av under-/

överskott 2019

treårsbudget

   -Treårsbudget kommunstyrelsen 0 0

   -Treårsbudget socialnämnden 10 300 0

   -Treårsbudget barn- och utbildningsnämnden 0 0

   -Treårsbudget gymnasienämnden 0 0

   -Treårsbudget kultur- och föreningsnämnden 0 0

   -Treårsbudget folkhälsonämnden 0 0

   -Treårsbudget myndighetsnämnden 0 0

   -Treårsbudget samhällsbyggnadsnämnden 0 0

   -Sexårsbudget samhällsbyggnadsnämnden (vinterväghållning) – 2 598 – 6 165
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2020 2019 2020 2019

Not 19 Avsättningar 

Avsatt till pensioner

Särskild avtals-, ålders- eller visstidspension 656 861

Förmånsbestämd eller kompletterande pension 12 599 12 978

Ålderspension 73 552 64 417

Pension till efterlevande 1 461 1 700

Summa pensioner 88 268 79 956

Löneskatt 24 26 % 21 414 19 397

Summa avsatt till pensioner 109 682 99 353

Antal visstidsförordnanden

Politiker 3 3

Tjänstemän 0 0

Övriga avsättningar

Avsättning Boverket byggbonus 2 295 3 464

Summa avsättningar 2 295 3 464

Överskottsfond

Upplysning om storlek av överskottsmedel

enligt rekommendation R10 4 396 3 832

Upplysningar om redovisningsprinciper

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS. Pensionsåtaganden för anställda 

i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd. Förpliktelser för särskilda 

avtals-/ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS är nuvärdesberäknade. För avtal med samordnings klausul utgår 

beräkningen från de förhållandensom är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att 

ingen samordning kommer att ske. 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.

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning inklusive särskild löneskatt 99 353 84 482

Nya förpliktelser under året 9 945 15 192

Varav:

   - Nyintjänad pension 8 603 13 151

   - Ränte- och basbeloppsuppräkning 1 213 2 234

   - Pension till efterlevande 103 0

   - Övrig post 26 – 193

Årets utbetalningar – 1 633 – 3 224

Förändring av löneskatt 2 016 2 903

Summa avsatt till pensioner 109 682 99 353

Aktualiseringsgrad 96 % 96 %

Avsatt för byggbonus Boverket

Redovisat värde vid årets början 3 464 4 930

Ianspråkstagna avsättningar – 1 169 – 1 465

Utgående avsättning 2 295 3 464
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2020 2019 2020 2019

Not 20 Långfristiga skulder 

Långfristiga skulder 400 000 400 000

Investeringsbidrag 41 840 43 461

Summa långfristiga skulder 441 840 443 461

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Investeringsbidrag 51 959 51 868

Ackumulerad intäktsförd del – 10 119 – 8 406

Kvarstående investeringsbidrag 41 840 43 461

Återstående antal år (vägt snitt) 23 24

Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har. Investeringsbidrag tas 

upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningarnas respektive 

nyttjandeperiod. Tidigare redovisades investeringsbidrag så att de reducerade det bokförda värdet. 

Derivat

Säkringsredovisning
Säkringspost (tkr) Volym Säkrings- 

instrument

Volym

Externa lån 400 000 Derivat 150 000

Lånebehov 0 Derivat 250 000

Summa 400 000 Summa 400 000

Derivatvolym  

överstigande lån

Volym Procent

Derivat 0 0 %

Specifikation av räntederivat
Volym Ränta Ränte-

förfall

Under-/över- 

värde (tkr)

150 000 4,41 % Juli 2030 – 60 112

250 000 3,98 % Maj 2042 – 168 295

400 000 – 228 407

Kommunens derivat överstiger inte underliggande lån.

Ingen intäkt (vid övervärde) eller kostnad (vid undervärde) 

ska därför redovisas i resultatet. 
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2020 2019 2020 2019

Not 21 Kortfristiga skulder 

Bergslagens Räddningstjänst 21 360 20 959

Leverantörsskulder 124 231 103 238

Arbetsgivaravgift och preliminärskatt 54 174 48 964

Skuld till Migrationsverket 947 9 026

Semesterlöneskuld/ferie- och uppehållslöneskuld 94 038 85 587

Upplupen ränta 2 584 2 546

Pensionsskuld individuell del inklusive särskild löneskatt 56 179 56 778

Förutbetalda skatteintäkter 42 167 16 806

Övriga kortfristiga skulder 47 036 53 914

Summa kortfristiga skulder 442 716 397 820

Not 22 Ansvarsförbindelser 

Borgensåtaganden kommunala bolag 1 979 000 1 979 000

   - varav Karlskogahem AB 800 000 800 000

   - varav Karlskoga Energi och Miljö AB 600 000 600 000

   - varav Karlskoga Kommunhus AB 530 000 530 000

   - varav Biogasbolaget i Mellansverige AB 49 000 49 000

Borgensåtaganden bostadsrättsföreningar 38 447 39 754

Förlustansvar och garantier för egnahem 0 10

Summa borgensåtaganden och förlustansvar 2 017 447 2 018 764

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder 

eller avsättningar

Ingående ansvarsförbindelse 606 668 618 881

Ränteuppräkning 4 173 4 015

Basbeloppsuppräkning 14 115 13 602

Övrig post 6 253 7 027

Årets utbetalningar – 38 887 – 36 857

Summa pensionsförpliktelser 592 322 606 668

Löneskatt 143 697 147 178

Utgående ansvarsförbindelse 736 019 753 846

Summa ansvarsförbindelser 2 753 466 2 772 610

Förvaltning av medel avsatta för pensionsåtaganden  

inklusive särskild löneskatt

Ansvarsförbindelse 736 019 753 846

Pensionsmedlens användning

   - Medel återlånade till verksamheten 736 019 753 846
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2020 2019 2020 2019

Kommunen har under året inte infriat förlustansvar för egnahem. 

Kommunens bedömning är att borgensåtagande inte kommer att belasta kommunen i någon större omfattning. 

Karlskoga kommun har i oktober 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 

samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommun-

invest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen 

av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 

regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat 

av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i  

Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlskoga kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 

kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och 

totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Kommunens andel av totala förpliktelserna uppgick till 2 515 551 612 kronor 

och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 616 422 288 kronor.

Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2020 2019 2020 2019

Not 23 Förvaltade stiftelser

Karlskoga kommun förvaltar sju stiftelser. Dessa stiftelser är egna juridiska personer och har tillgångar om sammanlagt 

cirka 4 mnkr.

Not 24 revisionskostnader 

Kostnader för räkenskapsrevision

Sakkunnigt biträde 100 100

Förtroendevalda revisorer 43 61

Summa för räkenskapsrevision 143 161

Kostnad för övrig revision

Sakkunnigt biträde 640 616

Förtroendevalda revisorer 272 375

Summa för övrig revision 912 991

total summa för revision 1 055 1 152
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Investeringsutgifter
Investering per nämnd (tkr) Netto- 

investering 2019

Netto- 

investering 2020

Budget 

2020

Avvikelse 

2020

Varav överförs 

till nästa år

Kommunfullmäktige 3 615 123 141 18 36

Kommunstyrelsen 7 140 7 377 10 610 3 233 3 548

Socialnämnden 3 297 3 031 11 430 8 399 8 398

Barn- och utbildningsnämnden 5 575 5 270 11 323 6 053 6 053

Gymnasienämnden 2 498 2 499 2 500 1 0

Kultur- och föreningsnämnden 1 858 2 498 8 529 6 031 5 744

Folkhälsonämnden 2 098 2 306 2 500 194 0

Tillväxt- och tillsynsnämnden 204 50 500 450 0

Samhällsbyggnadsnämnden 109 930 136 626 249 588 112 962 121 168

Finansförvaltningen 0 4 400 0 – 4 400 0

Summa 132 600 164 057 296 980 132 923 144 911

Verksamhetsområde VA – 1 535 – 12 778

Investering enligt budget 131 065 151 279

Varav några särredovisade investeringar

från samhällsbyggnadsnämnden:

- varav Nobelhallen projektering 0 4 952 0 – 4 952 – 4 952

- varav Nobelstadion projektering 0 694 0 – 694 – 694

- varav Björkbornsbron 0 195 12 710 12 515 12 514

- varav kvinnohus 124 935 16 915 15 980 15 980

- varav ny förskola Öster 40 8 756 29 410 20 654 20 654

- varav nytt klubbhus Kilsta IP 191 5 689 14 709 9 020 9 020

- varav produktionskök 12 186 13 304 13 614 310 0

- varav allvädersbanor Nobel 132 9 731 9 778 47 0

- varav centrumutveckling 16 853 5 911 5 846 – 65 0

- varav reinvestering lokaler 14 622 15 696 22 000 6 304 5 997

- varav reinvestering gator/maskiner 12 777 6 926 7 200 274 1 384

- varav Karlbergsskolans gymnastiksal 13 012 3 530 3 229 – 301 0

- varav undervisningsbassäng Strandbadet 935 0 0 0 0

- varav ridhuset 591 0 0 0 0

- varav tilläggsbudget skolor 6 115 0 0 0 0

- varav konstnärlig utsmyckning 288 69 1 749 1 680 1 680

- varav ny förskola Kartografen 7 834 0 0 0 0

- varav förvärv Villingsberg 1.7 – 3 045 0 0 0 0

- varav utvidgning verksamhetsområde  

VA (KF beslut) 1 535 12 778

För detaljerad information, se redovisning för respektive nämnd i bilaga till årsredovisning. 
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Driftsredovisning
Nämnd

(tkr)

2020 2019

Utfall Budget Resultat Utfall Budget Resultat

Kommunfullmäktige och revision 8 461 9 050 589 8 945 9 070 125

Valnämnden 0 0 0 320 450 130

Överförmyndarnämnden 3 076 3 364 288 2 996 3 270 274

Administrativ nämnd 6 357 6 288 – 69 5 678 6 288 610

Kommunstyrelsen 125 213 135 229 10 016 135 996 138 698 2 702

Socialnämnden 702 313 716 009 13 696 722 172 692 427 – 29 744

Barn- och utbildningsnämnden 530 406 548 502 18 096 531 704 536 727 5 023

Gymnasienämnden 170 760 169 741 – 1 019 176 102 166 774 – 9 328

Kultur- och föreningsnämnden 83 273 84 572 1 299 81 443 84 433 2 991

Folkhälsonämnden 3 230 3 930 700 2 532 2 482 – 50

Tillväxt- och tillsynsnämnden 7 372 8 595 1 223 9 389 8 360 – 1 029

Samhällsbyggnadsnämnden 67 154 72 931 5 777 74 514 71 750 – 2 764

Summa exklusive finansförvaltning 1 707 615 1 758 211 50 596 1 751 791 1 720 729 – 31 060

Finansförvaltning – 1 842 647 – 1 767 785 74 862 – 1 793 749 – 1 729 595 64 154

Summa – 135 032 – 9 574 125 458 – 41 958 – 8 866 33 094
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Kommunfullmäktige 

Ekonomiskt resultat 2020 

+581 tkr 

 

Ansvarsområden 

• Kommunfullmäktige 

• Revisionen 

 

Ansvarig ordförande 

Anna Ragén (M) 

 

Kommunfullmäktige hade under 2020: 

• 12 st sammanträden 

• 197 st ärenden 

• 17 st motioner 

• 22 st E-förslag 

Av de 12 sammanträdena genomfördes 7 av dem genom partiöverenskommelse med reducerat antal 

ledamöter, vilket innebar 24 ledamöter istället för 47. Det reducerade antalet ledamöter är en 

försiktighetsåtgärd till följd av Covid-19. 
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Driftredovisning 

Redovisning (tkr) Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

2020 

Kostnader 7 860 9 019 8 465 9 050 585 

*Varav personal 3 797 4 142 3 667 4 406 739 

Intäkter -75 -74 -4 0 4 

      

Nettokostnader 7 785 8 945 8 469 9 050 589 

      

Nettobudget 8 197 9 070 9 050   

      

Resultat i förhållande till budget 412 125 589   

Kommunfullmäktige tillsammans med revisionen redovisar ett överskott på 589 tkr. Detta överskott 

beror främst på lägre kostnader för arvoden då 7 av 12 av årets fullmäktigemöten har genomförts med 

24 ledamöter istället för 47, detta på grund av en försiktigåtgärd till följd av corona. Förutom lägre 

arvodeskostnader bidrar även att låg andel utbetalt hyresbidrag till de politiska partierna till 

överskottet, flera partier har kontorsplatser i kommunstyrelsens hus och därmed inte rätt till 

hyresbidrag. Dessutom har inte budgeten för borgliga begravningar nyttjats under året. 

Under året har kommunfullmäktige tilldelats en tilläggsbudget på 70 tkr från kommunstyrelsens 

budget för oförutsedda utgifter, detta för att kunna köpa in teknisk utrustning så att en del av 

ledamöterna kan delta i fullmäktigemöten på distans, denna tekniska utrustning köptes in under 

hösten. 

Uppföljning treårsbudget 

Redovisning (tkr) Ingående balans 

2020 

Utfall 2020 Prognos 2020-

2022 

Resultat i förhållande till budget 0 589 589 

Kommunfullmäktige har 0 kr i ingående balans eftersom överskott från föregående treårsbudget inte 

får föras med enligt beslut i kommunfullmäktige 21 april 2020. Utfallet för 2020 är +589 tkr och 

prognosen för treårsbudgeten 2020-2022 är satt till resultat på +589 tkr. 
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Investeringsutgifter 

Investeringar (tkr) Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

2020 

Varav 

överförs till 

nästa år 

Voteringsutrustning 1 959 59 41 -18  

Möbler - ny möteslokal KF 1 656 64 100 36 36 

      

Summa investeringsutgifter 3 615 123 141 18 36 

Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2020 inklusive överförd budget från föregående år avseende 

voteringsutrustning med 41 tkr. Investeringarna har gjorts löpande under året, fler inköp av möbler och 

IT-utrustning kommer ske under 2021 därför flyttas kvarvarande 36 tkr över till 2021. 
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Kommunstyrelsen 

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 
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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 
  

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. 

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. 
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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. 

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 



 

  12 

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 

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. 
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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. 
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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   

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

bättre försäkringsskydd för kommunen. 

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. 

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 

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 
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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. 

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 
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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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Socialnämnden 

Ekonomiskt resultat 2020 

+13 696 tkr 

 

Ansvarsområden 

• Individ och familj 

• Hemvård 

• Vård- och omsorgsboende 

• Funktionsstöd 

• Hälso- och sjukvård 

• Socialkansliet 

 

Ansvarig ordförande 

Margareta Karlsson (M) 

 

Ansvarig förvaltningschef 

Helén Willyams 
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Viktiga händelser 

Påverkan av pandemi 

Pandemin Covid-19 är årets och årtiondets största händelse globalt och även för socialförvaltningen i 

Karlskoga. Redan under januari och februari 2020 tog socialförvaltningen fram vägledningsdokument 

och planer inför risken att drabbas av Covid-19. Målbilden var att skapa trygghet, minimera 

smittspridning och allvarliga konsekvenser. 

Socialförvaltningen införde tidigt våren 2020 restriktioner. I samband med detta gick 

socialförvaltningen upp i stabsläge med dagliga lägesbilder. Ett närmare samarbete startade med västra 

länsdelen och regionen, som sen fortlöpt under hela året. Även inom kommunen har lägesbilder delats 

regelbundet. Smittläget har varit allvarligt under hela året med en något lugnare period under 

sommaren. Pandemin har inneburit en exceptionellt hård arbetsbelastning på alla yrkesnivåer inom 

socialförvaltningen, framförallt inom vård och omsorg samt för stöd och ledningsfunktioner. Det har 

funnits en stor oro hos både brukare och närstående som förvaltningen arbetat med att stöttat. Under 

en period var det mycket svårt att få tag i skyddsutrustning, några lokala företag ställde om och 

producerade bland annat plastvisir. Förvaltningen anställde en person med uppdraget att köpa in 

utrustning, skapa ett lager som skulle räcka flera månader samt rapportera volymer till olika 

myndigheter. Många verksamhetsdelar inom förvaltningen har påverkats men på olika sätt. 

Socialförvaltningen har haft ett 30-tal brukare inom särskilt boende som insjuknat i Covid-19 och tre 

har tyvärr avlidit med en pågående Covid-19. I jämförelse med andra kommuner har Karlskoga trots 

allt klarat sig bra. En av anledningarna beror på ett tidigt arbete och åtgärder för att motverka 

smittspridning. Treklövern ställdes om till Covid-19 avdelning. Sedan december bedrivs den i 

samarbete mellan Karlskoga, Degerfors och Laxå. En annan åtgärd som förvaltningen vidtog tidigare 

än vad som gjordes nationellt var att införa besöksförbud på boenden. 

På personalsidan har ett antal varit smittade, dock har smittspårning skett tidigt och regionen varit 

generös med provtagning vilket inneburit att brukarna kunnat skyddas i hög grad. Några 

personalgrupper har varit hårt drabbade. 

Det som varit av störst betydelse är att medarbetare tagit ett mycket stort ansvar för att förhindra 

smittspridning. Medarbetarna har även gjort fantastiska insatser så att brukarna fått tagit del av så 

mycket sociala aktiviteter det varit möjligt trots omständigheterna. Besöksplatser har gjorts i ordning 

utomhus för att möjliggöra att närstående kunnat besöka sina anhöriga vid vård- och omsorgsboendena 

samt att digitala lösningar tagits fram såsom surfplattor med mera. Nya digitala lösningar har också 

varit avgörande när det gäller hemarbete för att minska smittspridning för de yrkesgrupper där detta 

varit möjligt. I detta arbete har även Kontaktservice gjort fantastiska insatser. 

Hemvården och vård och omsorgsboende - krav på omställning 

Det största arbetet under året har handlat om pandemin inom dessa områden och stora krav har ställts 

på att anpassa verksamheterna till nya direktiv som skett med kort varsel. Större utbrott har kunnat 

undvikas, till stor del på grund av att verksamheten ställt om, ökat samarbetet och tänkt nytt. 

Användningen av digitala verktyg har ökat markant som hjälpmedel i kommunikationen med anhöriga 

och brukare men även med kollegor och mellan kommun och regionen. Teknikinköp har skett i högre 

grad än vanligt t ex surfplattor och fler av de populära robotkatterna. 

Verksamheterna har haft mycket hög sjukfrånvaro och periodvis har det varit kritiskt med 

bemanningen på vissa enheter. Rekommendationer att stanna hemma även vid milda symtom påverkar 

denna yrkesgrupp som inte har möjlighet till distansarbete. 
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Vårdboende har arbetat med effekterna av införande av heltid som följts upp samt konsekvenser kring 

schema och arbetsmiljö. Alla enheter har infört lokala utvecklingsgrupper. Ett arbete har påbörjats 

kring patientsäkerhet och kvalitetsarbete. "Tillsammansarbetet" har stärkts ur alla perspektiv trots hög 

belastning på vård och omsorg. 

Bemanningsenheten övergick till socialnämnden från kommunstyrelsen under hösten. Restaurangerna 

på seniorboendena övertogs till fullo av Folkhälsoförvaltningen i juli. 

Individ och familj skapade Kompetensförsörjningsenheten, förändrad organisation och ökat 

samarbete 

Sammanslagning av enheterna Vuxen och Arbetsmarknadsenheten till en ny enhet som heter 

Kompetensförsörjningsenheten har genomförts. Syftet är att effektivisera arbetet med att få personer 

som uppbär försörjningsstöd ut i någon form av egen försörjning. Det ska vara en arbetslinje eller en 

studielinje som ska genomsyra verksamheten. En grundtanke i arbetssättet är att förflytta personer från 

bidragsberoende till någon form av anställning alternativt studier. Förutom en normalisering för 

personen innebär det också att personen blir skattebetalare. Under 2020 genererar det arbetssättet ca 6 

mnkr till kommunen. 

En utredning gällande område IFF har genomförts. Den mynnade ut i att det nuvarande området 

individ, familj och funktionsnedsättning IFF, delas i två nya områden. Ett område blir IFO individ, 

familj och socialpsykiatri och ett område blir IF funktionsstöd samt hälso- och sjukvårdsområdet. 

Målsättningen är att öka förutsättning att leda och utveckla verksamheterna på ett bättre och tydligare 

sätt. 

Ett utökat trygghetsarbete och samarbete mellan kommunens förvaltningar, kommunägda företag och 

externa myndigheter som polis och räddningstjänst har fortsatt utvecklats under 2020. För 

socialtjänsten har arbetet med polisen fördjupats ytterligare under året. Sedan mars fram till oktober 

har socialtjänsten haft personal ute två till tre gånger i veckan kvällar och nätter. Varje arbetspass 

samordnas med polisen. Syftet med arbetet är att få mer kunskap om ungdomars situation och att få 

kontakt med ungdomar som ägnar sig åt mindre bra aktiviteter. Det ger i sin tur möjlighet att 

uppmuntra de här personerna att ta emot hjälp från socialtjänsten. 

Efter en revisionsrapport som konstaterar brister i samverkan mellan socialtjänsten och skolan har ett 

arbete startats upp för att åtgärda de brister som revisionsrapporten pekat på. Det arbetet kommer pågå 

under hela 2021. 

Funktionsstöd samt hälso- och sjukvård utvecklas 

I samband med organisationsförändringen genomfördes en neddragning av antalet enhetschefer inom 

Funktionsstöd. På grund av Covid-19 och smittrisken, reducerades daglig verksamhet. Det resulterade 

i att brukarna istället blev kvar på sina särskilda boenden vilket påverkade brukarna som inte fick sin 

vanliga sysselsättning och behov av fördelning av personal till boendena påverkades. Ett nytt så kallat 

trapphusboende i KarlskogaHems fastighet skapades där boendet sker i egna lägenheter, 

gemensamhetslokal finns samt tillgång till personal som kan ge stöd. 

En ny Hälso- och sjukvårdsorganisation skapades genom en sammanslagning av 

sjuksköterskeenheterna inom hemvården och vårdboende tillsammans med rehab-enheten. 

Sjuksköterskorna har som en konsekvens av Covid-19 varit involverade i alla vårdlag och särskilda 

boenden som haft smitta, vilket varit ansträngande för sjuksköterskeenheten. Covidavdelningen 

Treklövern resulterade i ökade bemanningskrav på sjuksköterskeenheten. Skolsköterskor hjälpte till att 

bemanna avdelningen under första halvåret. 
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Kommunen slutade att göra demensutredningar då det enligt nationella riktlinjer är Regionens ansvar. 

Demensteamet upplöstes och uppdraget att arbeta med demens flyttades över till Rehab-enheten och 

Sjuksköterskeenheten. 

Socialnämnden redovisar ett positivt ekonomisk resultat över 13 mnkr 

För första gången på mycket länge redovisar nämnden ett positivt resultat. Det beror på flera orsaker 

men tidigare besparingsåtgärder har givit effekt på helår. Statliga stöd har utbetalas för att täcka nästan 

hela merkostnaden för Covid-19 som eftersökts. Stort ansvar har tagits av chefer. 10,3 mnkr 

utbetalades till socialnämnden i december och tyvärr fanns inte förutsättningarna att använda medlen 

med så kort varsel. 
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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: 

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

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: 
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Målvärdet för indikatorn gällande långvarigt ekonomiskt bistånd uppnås inte under 2020. Däremot 

uppnås målvärdet för etableringsuppdraget. En sammantagen bedömning av dessa indikatorer ger ett 

delvis uppnått mål för fullmäktigemål 2. Ett gott liv. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Vuxna 

biståndsmottagare 

med långvarigt 

ekonomiskt bistånd, 

andel (%) av 

befolkningen 

 

1.8% 1.7% 1.8% 1.0% 
  

 

1.9% 1.6% 1.6%  
  

 

1.7% 1.7% 1.7%  
  

Kommentar: 

Det är en marginell ökning jämfört med föregående år av andel vuxna med långvarigt försörjningsstöd. 

Resultatet för 2020 på 1,8 procent innebär att målvärdet på 1 procent ej uppnås. Det är inte någon skillnad 

mellan män och kvinnor. 

Orsaken till att nivån inte minskat går att relatera till Covid-19 då möjlighet till praktikplatser har minskat och 

en större svårighet på arbetsmarknaden då det finns färre arbeten att söka. Förvaltningen har genom en 

omorganisation under våren 2020 skapat en ny enhet den s.k. Kompetensförsörjningsenheten. Syftet med 

förändringen är att skapa ett ökat samarbete mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten. Inom 

enheten utvecklas arbetsmetoder för att lättare och snabbare hjälpa personer att komma till egen försörjning. 

Ytterligare ett arbete som pågår inom förvaltningen och i kommunen är ett projekt s.k. "Jobblinjen", där målet 

är att mer effektivt kunna integrera personer till arbete och studier. Nämnden deltar också i fler projekt såsom 

breddad rekrytering och fler kvinnor till industrin. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Lämnat 

etableringsuppdraget 

och börjat arbeta 

eller studera (status 

efter 90 dagar), 

andel (%) 

 

42% 25% 37% 30% 
  

 

50% 20%   
 

 

 

37% 30%   
 

 

Kommentar: 

Uppgifter gällande etableringsuppdraget kommer från Arbetsförmedlingen som tyvärr inte kunnat lämna 

uppgifter fördelade på kön. Värdet på 37 procent visar att målvärdet är uppfyllt. Resultatet är en ökning med 

tolv procentenheter jämfört med årsresultatet för 2019. Det är många faktorer som påverkar hur stor andel 

som lämnar etableringsuppdraget men en förklaring är att under denna period har individer som kommit in i 

etableringsuppdraget i högre utsträckning varit rustade för att börja arbeta eller studera. 

Det är Arbetsförmedlingen som har huvudansvar för genomförandet av etableringsuppdraget och de är en 

viktig samarbetspartner till Socialförvaltningen. Arbetsförmedlingen och Kompetensförsörjningsenheten 

deltar i flera forum där olika arbetsmarknadsfrågor, åtgärdsförslag och planering sker för att öka 

arbetsmarknadsintegreringen för målgruppen utrikesfödda som berörs av etableringsuppdraget. Utöver det så 

är kommunen delaktig i etableringsprocessen genom SFI-utbildning. 
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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: 

Socialnämnden varken samordnar några indikatorer eller har egna mål under Mål 3. Ett gott 

näringslivsklimat. 

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: 

Socialnämnden varken samordnar några indikatorer eller har egna mål under Mål 4. Ett gott 

miljöarbete. 

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: 

Samtliga indikatorer för målet om ett gott åldrande; trygghet, ensamhet och kvalité uppnås. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Boendeplatser i 

särskilt boende 

som erbjuder 

minst två 

organiserade och 

gemensamma 

aktiviteter under 

vardagar, andel 

(%) 

 100%  100% 100% 
  

Kommentar: 

Trots rådande pandemi har brukarna kunnat erbjudas organiserade aktiviteter och målvärdet på 100 procent är 

uppnått. 

Aktiviteterna har skett individuellt eller i liten grupp och anpassats utifrån restriktioner med anledning av 

pandemin. Syftet med aktiviteter är att erbjuda en meningsfull vardag och även förebygga ensamhet. Samtliga 

avdelningar inom Vård- och omsorgsboende har aktivitetsombud med särskilt riktat uppdrag. Inom området 

finns även en aktivitetssamordnaren. Stort fokus har varit att bibehålla, utveckla och anpassa aktiviteterna 

utifrån rådande restriktioner. Bland annat har fler utomhusaktiviteter skapats. Fler av aktiviteterna har gått att 

följa via sociala medier, lokaltidningen och radio. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Brukarbedömning 

hemtjänst 

äldreomsorg - 

besväras av 

ensamhet 

kommun, andel 

(%) 

 

58% 53% 29% 50% 
  

 

58% 56% 29%  
  

 

56% 46% 28%  
  

Kommentar: 

Resultatet från den egna brukarundersökningen hösten 2020 visar att brukarna upplever en lägre grad av 

ensamhet jämfört med tidigare. I undersökningen var det ett fåtal, mindre än 4 procent, som uppgav att de 

både kände sig ensamma och ofta besvärades av det. 

När man analyserar resultatet är det svårt att konkret förklara orsaken till förändringen mot tidigare år. Året 

var mycket speciellt utifrån pandemins effekter och ensamhet är en svår fråga då ensamhet kan handla om så 

mycket. 

Samhället har belyst riskerna för ökad ensamhet speciellt för denna målgrupp, över 70 år, utifrån 

tillämpningen av social distansering. Inom hemtjänsten var det flera äldre som pga. pandemin avsade sig 

insatser från socialtjänsten av rädsla för smitta, speciellt under våren. Hemtjänsten har använt tiden till fler 

längre besök för att bemöta oro och hjälpt brukarna med digitala verktyg t ex för att ha kontakt med 

närstående. Detta har varit extra viktigt vid julhelgen. 

Socialförvaltningen har arbetat aktivt för att motverka besvär av ensamhet. Det sker bland annat genom ett 

samarbete med Kontaktservice som är en ideell förening dit äldre kan höra av sig för samtal och ledsagning. 

Kontaktservice ordnar även olika aktiviteter för äldre, men har fått begränsa aktiviteterna under pandemin. 

Under 2020 gjordes 583 ledsagningar, flertal av KFE:s medarbetare. 2052 stödsamtal och 1091 besök 

genomfördes. Fler nya aktiviteter infördes som tillexempel Diggi & Tala, Diggivänner, Digitala live möten 

med gympa, boktips med mera. 
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Från våren har de uppsökande 80-årsbesöken pausats, istället skickades brev och möjlighet till enskilda besök 

erbjöds. Inom vård- och omsorg har man implementerat ett bedömnings- och planeringssystem som heter 

Individens behov i centrum (IBIC). Med stöd av IBIC kan biståndshandläggare identifiera individuella behov, 

som t.ex. kan vara ensamhet och då kan man få insatser för att minska ensamhet. Under pandemin har 

dagvårdsverksamhet pausats och har fått ställa om till besök i hemmet för social gemenskap och aktivering 

samt avlastning och stöd till anhörig. Förvaltningen har genomfört en omvärldsbevakning för att hitta nya 

former för digitalt stöd till äldre för att motverka ensamhet och utvecklat en plattform (samlingssida) som 

länkar till olika internetsidor för äldre t ex kan man gå på digitala konstbesök på museum. Vad gäller 

indikator om ensamhet pågår ett samarbete med folkhälsoförvaltningen för att ta fram en fördjupad enkät 

inom detta område. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Brukarbedömning 

särskilt boende 

äldreomsorg - 

besväras ofta av 

ensamhet, andel 

(%) 

 

20% 17% 8% 20% 
  

 

22% 18% 8%  
  

 

15% 14% 6%  
  

Kommentar: 

Resultatet från den egna brukarundersökningen hösten 2020 inom vård-och omsorgsboende visar att de 

boende upplever en lägre grad av ensamhet jämfört med tidigare år. I undersökningen var det ett fåtal, mindre 

än 7 procent, som uppgav att de både kände sig ensamma och ofta besvärades av det. 

Boende upplever samma grad av ensamhet som de som får hemvård enligt brukarundersökningen. Utifrån sett 

så är de som bor på vårdboende inte ensamma i bemärkelsen att det finns personal och andra boende runt 

omkring dem. Det stärker även tolkningen av svaren från de boende att ensamhetskänslor inte behöver ha så 

mycket med om det finns andra personer i ens fysiska närhet. Ensamhet är en svår fråga när det gäller att 

uttala sig mer exakt. 

Året 2020 har varit starkt präglat av pandemin vilket påverkat boenden på vård-och omsorgsboenden där 

social distansering varit en faktor. Under några månader på våren och sommaren stängdes vårdboenden för 

närstående och andra för att så långt som möjligt minska smittspridning bland de som bor på vårdboende. 

Endast fysiska besök vid livet slut eller andra specifika behov tilläts. Självklart riskerar det att leda till ökad 

känsla av ensamhet hos de boende som inte haft möjlighet till fysisk kontakt med närstående. Under 

sommaren och inpå hösten har personal på boenden ordnat så att boende och närstående har kunnat träffas 

utomhus och sedan genom planerade besöksformer inomhus för att minimera smittorisker. De organiserade 

sociala aktiviteter som man vanligtvis arbetar med inom vårdboende har kunnat genomföras om än i något 

annan form t ex i mindre grupper. Personalen har tagit fantastiskt stort ansvar för att finna kreativa lösningar 

så att de boende har kunnat få en meningsfull vardag. Vårdboendena har fått även fått surfplattor för att om 

möjligt använda dem socialt för ersätta den direkt fysiska kontakten mellan närstående. Surfplattorna är ett 

komplement till att träffas utomhus. 

Det pågår ett samarbete med folkhälsoförvaltningen för att ta fram en fördjupadundersökning inom ensamhet. 

Syftet är att kunna identifiera orsaker till ensamhet för att bättre bidra med åtgärder att minska ensamhet. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Brukarbedömning 

hemtjänst 

äldreomsorg - 

trygghet, andel 

(%) 

 

91% 88% 98% 95% 
  

 

91% 87% 98%  
  

 

91% 88% 98%  
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Kommentar: 

Resultatet från brukarundersökningen hösten 2020 visar att brukarna upplever en högre grad av trygghet 

jämfört med tidigare. Det är svårt att konkret förklara vad det beror på. I samband med pandemin har det 

pratats om otrygghet och osäkerhet som en konsekvens. Utifrån den anledningen har det varit viktigt för 

förvaltningen detta år att ha stort fokus på arbetet med trygghet kring att förhindra smittspridning. 

Inom Hemvården är det en särskilt utmaning att arbeta för att förhindra smittspridning då det även kan 

innebära risker för personal att smittas och sedan föra smittan vidare. Förvaltningen har aktivt arbetat med 

information till närstående, brukare och personal om smittspridning. Fler besök inom hemtjänsten har 

förlängts i tid för att bemöta rädslor och oro samt att kunna vara behjälpliga med praktiska saker t ex digitala 

verktyg. Under våren ville många ha stöd med inköp och det sociala företaget Funkis anlitades att hjälpa 

personer som inte hade andra insatser av kommunen. Detta skapade utrymme för bistånd att följa upp 

personer med hemtjänstinsatser för att säkerställa att de hade det stöd som de behöver. Ett led i att skapa 

trygghet är även att personalen använder skyddsutrustning på rätt sätt utifrån direktiv från smittskyddet. 

Under året har undervisning till personal skett av vårdhygien. I samarbete mellan regionen och förvaltningen 

har man inrättat ett mobilt team, som består av läkare och sjuksköterskor. Deras uppgift är att göra medicinska 

bedömningar och åtgärder i hemmet för att undvika onödiga besök på akutmottagningen eller sjukhuset för att 

minska smittorisker till de äldre. Dagvården fick göra en omställning och pausa verksamheten och istället 

göra enskilda besök i hemmen. 

Grunden att skapa trygghet hos de som får insatser från hemtjänsten är att göra individuella behovsprövningar 

enligt IBIC. En annan viktig metod för att öka trygghet är att installera trygghetslarm hos brukare. För 

närvarande förs diskussioner om att permanenta det mobila teamet, vilket skulle skapa en ökad trygghet. 

Något som också utvecklats under året är förtursrätt för äldre till Karlskoga Hems seniorboende samt ny 

samarbetsform med aktiviteter vid Nickkällans lokaler för de äldre. 

Vad gäller indikator om trygghet pågår ett samarbete mellan socialförvaltningen och folkhälsoförvaltningen 

för att ta fram en fördjupad enkät om dessa områden. Den fördjupade enkäten planeras att genomföras under 

hösten 2021. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Brukarbedömning 

särskilt boende 

äldreomsorg - 

trygghet, andel 

(%) 

 

86% 86% 97% 95% 
  

 

86% 83% 97%  
  

 

86% 94% 97%  
  

Kommentar: 

Brukarundersökningen som genomfördes hösten 2020 visar att de boende upplever en högre grad av trygghet 

jämfört med tidigare år. 

Det är svårt att enkelt förklara vad det beror på. I samband med pandemin har det pratats om risker för 

otrygghet och osäkerhet. 

Vårdboenden stängdes i ett tidigt skede i samband med pandemin från besök av närstående och andra 

besökare. Det var ett sätt att skapa trygghet för att minimera smittspridning. En annan åtgärd för att minimera 

smittspridning var användandet av skyddsutrustning och att sprida kunskap samt att öppna en egen Covid-

avdelning på Treklövern. Dessa åtgärder har haft ett syfte att skapa trygghet både bland de boende men även 

hos personalen och närstående. Förvaltningen har skickat ut både informationsbrev och haft individuella 

samtal om situationen och olika restriktioner. Sociala medier har varit en annan väg där närstående kan följa 

olika aktiviteter och trivselåtgärder som pågått. 

En betydande trygghetsfaktor har varit att det funnits en stabil och kompetent personalgrupp. En annan 

trygghetsskapande faktor är att det finns utsedda kontaktpersoner för boende och närstående. Dessutom finns 

en avdelning för finsktalande brukare där personalen också talar finska och har finska kulturella aktiviteter. I 
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samarbete mellan regionen och förvaltningen har man inrättat ett mobilt team, som består av läkare och 

sjuksköterskor. Deras uppgift är att göra medicinska bedömningar och åtgärder på vårdboendet för att undvika 

onödiga besök på akutmottagningen eller sjukhuset. En översyn görs för att se om man kan permanenta det 

mobila teamet. 

Vad gäller indikator om trygghet pågår ett samarbete mellan socialförvaltningen och folkhälsoförvaltningen 

för att ta fram en fördjupad enkät om dessa områden. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Kvalitetsaspekter 

särskilt boende 

äldreomsorg, 

andel (%) av 

maxpoäng 

 85%  100% 85% 
  

Kommentar: 

Kvalitetsaspekter särskilt boende innefattar fem delnyckeltal: 

1. Den äldre erbjuds daglig utevistelse. Den äldre har möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål 

2. Den äldre kan påverka tv-kanaler utöver basutbudet i gemensamhetslokal 

3. Den äldre erbjuds minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen 

4. Den äldre erbjuds minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar 

Resultatet utifrån självskattning för respektive kategori är 100 procent vilket innebär att målvärdet uppnås. År 

2018 var resultatet 85 procent. Anledningen till att poängen är högre 2020 är att det som mäts inom 

delnyckeltalen har ändrats. 

Framgångsfaktorerna för att kunna uppnå det satta målvärdet trots rådande pandemi är bland annat: 

• Samtliga vård- och omsorgboenden har en trädgård och balkonger för att möjliggöra för brukarna att 

de ska kunna vara ute när de själv önskar samt tillgång till användarvänliga cyklar. Besök av 

anhöriga har till stor del skett utomhus vid anpassade mötesplatser. 

• Brukarna erbjuds flera rätter och utöver detta har det anordnats aktiviteter med matfokus, till 

exempel pizzakvällar och grillstunder i mindre grupper, anpassat utifrån restriktioner. 

• För att erbjuda andra tv-kanaler än basutbud har trådlöst internet installerats Via Ipad har brukaren 

tillgång till det utbud som önskas. Även finska kanaler erbjuds. 

• En särskild aktivitetssamordnare finns med högt engagemang och nytänkande. Lokala 

aktivitetsombud finns på samtliga avdelningar inom Vård- och omsorgsboende med särskilt riktat 

uppdrag. 

• Ytterligare en framgångsfaktor är att ledningsgruppen samarbetar med att på bästa sätt kunna erbjuda 

de boende aktiviteter trots rådande pandemi. 
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Ekonomi 

Driftredovisning 

Redovisning (tkr) Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 2020 

Kostnader 918 243 909 338 877 659 849 831 27 828 

*Varav personal 615 160 616 104 601 159 612 030 -10 871 

Intäkter -215 403 -187 166 -175 346 -133 822 -41 524 

      

Nettokostnader 702 840 722 172 702 313 716 009 -13 696 

      

Nettobudget 672 949 692 427 716 009 716 009  

      

Resultat i förhållande till 

budget 

-29 891 -29 745 13 696 0 13 696 

Socialnämnden redovisar ett överskott för 2020 om 13,7 mnkr. Det positiva resultatet beror på att 

nämnden får en helårseffekt av tidigare besparingsåtgärder samt ersättningen av merkostnader för 

pandemin ersatts i hög grad och att generella statsbidrag om 10,3 mnkr tilldelades nämnden efter 

beslut i KF under december. Området Individ- och familj redovisar ett negativt resultat om 16,8 mnkr, 

kostnad för institutionsplaceringar inom barn och unga är 10,7 mnkr högre än budget. Områdena vård- 

och omsorgsboende, hemvård och funktionsstöd redovisar ett överskott. Enheten hälso- och sjukvård 

redovisar ett underskott om 5,2 mnkr. 

Effekterna av Covid-19 har under året även skapat en stor osäkerhetsfaktor utifrån det ekonomiska 

perspektivet. Det har varit svårt att göra en prognos då det varit osäkert vilket ersättning för 

merkostnader från staten som skulle utbetalas eftersom att ansökningarna översteg den pott regeringen 

hade beslutat kring. I och med höständringsbudgeten fattade riksdagen beslut om att tilldela ytterligare 

10 miljarder kronor för merkostnader i och med pandemin, som följd av detta tilldelas kommunerna 

och regionerna via Socialstyrelsen 91,4 procent av de godkända merkostnaderna till och med sista 

augusti. För Karlskogas del innebär detta en tilldelning om 11,1 mnkr för att täcka uppkomna 

merkostnader. Kostnader för augusti till november om 4,5 mnkr är eftersökta och dessa är inräknade i 

resultat utifrån riktlinjer från rådet för kommunal redovisning som kom inför bokslut. I utfallet är även 

ersättning för de ökade kostnaderna för sjuklöner som pandemin inneburit inräknad, dessa motsvarar 

5,4 mnkr och är fördelade till respektive område. 

Under april ställdes Treklövern om till Covid-avdelning, kostnader som uppkommit utöver budget för 

detta är återsökta. Restaurangerna är från och med juli del av Folkhälsonämnden, underskott för första 

halvåret redovisas under Socialnämnden. Efterfrågan inom vårdboende samt hemvård minskade 

drastiskt under våren och sommaren och inom vårdboende fanns ett stort antal tomma platser. Inom 

hemvård minskade den utförda tiden i snitt med 2 000 timmar/månad jämfört med januari-december 

2019, efterfrågan minskade markant i april. Sjukfrånvaron inom förvaltningen har sedan mars och året 

ut har varit betydligt högre än tidigare år. Periodvis har det varit svårt att säkerställa bemanningen och 

kostnaden för den ökade sjukfrånvaron har delvis ersatts. 
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Kostnad för institutionsplaceringar ökar då nya placeringar har skett inom barn och unga samt inom 

vuxenenheten under sommaren. Fler placeringar för vuxna på intuitionsvård är kopplade till 

pandemins effekter. Försörjningsstödskostnaderna för flyktingar som avslutat den två-åriga 

etableringsperioden överstiger budgeterade intäkter från Migrationsverket med 900 tkr. Funktionsstöd 

redovisar ett överskott om 1,6 mnkr. Dels effekt av förändring i och med bilaga J, dels pågår arbete 

med resursfördelningsmodell för att effektivare fördela resurser. 

Uppföljning av treårsbudget 

Redovisning (tkr) Ingående balans 

2020 

Utfall 2020 Prognos 2020-2022 

Resultat i förhållande till budget 0 13 696 -28 500 

Prognos för aktuell period 2020-2022 är ett underskott om 28,5 mnkr. Underskottet från föregående 

treårsperiod skrevs ned efter beslut i KF, ingående balans är därför 0 kr. Resultat för 2020 är ett 

överskott om 13,7 mnkr. Under december omfördelades generella statsbidrag om 10,3 mnkr till 

Socialnämnden efter beslut i KF. Prognos för kommande år är att nämnden kommer redovisa 

underskott om 28,5. Inför kommande år finns ett antal kända osäkerhetsposter som kommer påverka 

nämndens resultat negativt. De schablonintäkter för etablering som kommunen får via 

migrationsverket kommer minska inför 2021, kostnad för försörjningsstöd beräknas vara kvar på 

motsvarande nivå. Kostnad för placeringar barn och unga är ytterligare en budgetpost där nämnden 

redovisar underskott. 

Ytterligare en utmaning inför kommande 2021 samt 2022 är att budgettillskott bygger på en 

uppräkning av ram om 1% vilken ska täcka löneökningar samt volymförändringar, löneöversyn har 

motsvarat 2 % de senaste åren vilket är en kostnad om 12 mnkr. Efterfrågan inom hemvården är 

ytterligare en osäkerhetspost, tidigare prognoser har räknat med en ökning om 6 % per år vilket 

motsvarar 6 mnkr. 

Investeringskostnader 

Investeringar (tkr) Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

2020 

Varav överförs 

till nästa år 

Socialförvaltningen 3 297 3 031 11 430 8 398 8 398 

Summa 

investeringsutgifter 

3 297 3 031 11 430 8 398 8 398 

Överförd investeringsbudget från 2019 är investeringar för låssystem, planeringsverktyg samt 

installation av trygghetsinsatser vårdboende (hotell-lås). Totalt har 2 355 tkr har förts över till 2020. 

Budget för låssystem är planerat för att införa nyckelfria lås inom Hemvård. Eftersom att 

upphandlingen försenades har inte projektet vara slutförts under 2020, installation pågår. Inköp av 

handikappsbuss beräknas kunde genomföras under 2021. Även del av trygghetsinsatser inom 

vårdboende beräknas kunna ske först nästkommande år på grund av förseningar. 

Internkontroll 

Socialnämnden fastställde följande internkontrollområden för 2020: 

1. Antalet institutionsplaceringar av unga och dess orsak. 

2. Ekonomisk rapport med orsak av icke påverkbara poster på grund av minskat statligt stöd. 
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3. Sjukfrånvarostatistik och beskrivning av insatser. 

1. Antal institutionsplaceringar och dess orsaker 

Under 2020 har antal beslutade placeringsdygn varit 4 687 och 21 ungdomar har varit placerade under 

året. Den genomsnittliga kostnaden per dygn var 5 254 kronor. Fem stycken ungdomar har varit 

helårsplacerade på omsorg/skolinstitutioner utifrån LSS problematik. 14 stycken ungdomar har varit 

placerade på HVB hem utifrån missbruk, kriminalitet. Två ungdomar har varit placerade inom Statens 

institutionsstyrelse, SiS. Av 21 ungdomar är 11 stycken placerade enligt LVU och 10 stycken enligt 

SoL. Pojkar är i stor majoritet av de placerade ungdomarna, 17 pojkar och fyra flickor. 

I en jämförelse med 2019 ser vi att antal beslutade placeringsdygn var 4 328 och även här var 21 

ungdomar placerade. Den genomsnittliga kostnaden per dygn var något lägre, 5 124 kronor. Utifrån 

trender såg nämnden en förändring vid halvåret 2018 då fler placeringar orsakades av missbruk och 

kriminalitet istället för LSS problematik. 

Trenden i samhället sedan ett antal år är en mer liberal inställning till droger inom vissa 

ungdomsgrupper och därmed ökar missbruk och av det ökar även kriminaliteten. Naturligtvis finns 

även individuella orsaker till problematiken. Bedömningen är att missbruket inom vissa 

ungdomsgrupper kommer att ligga på en fortsatt hög nivå de närmaste åren. 

2. Ekonomisk rapport med orsak av icke påverkbara poster på grund av minskat statligt stöd 

Ingen avvikelse redovisas inom detta kontrollområde utan budgetavvikelser beror på andra orsaker 

såsom ökade volymer. 

3. Sjukfrånvarostatistik och beskrivning av insatser 

Socialförvaltningen 

Resultatet för den ackumulerade sjukfrånvaron på övergripande nivå inom förvaltningen för december 

månad låg på nio procent. Det är en ökning med 1,36 procentenheter jämfört med samma period 

föregående år. Detta beror främst på Covid-19 och rådande restriktioner att stanna hemma vid minsta 

symtom. Detta gäller framförallt för vård- och omsorgspersonal. Under året kan man se en tydlig 

ökning av sjukfrånvaron från mars, därefter en minskning fram till juli. Från augusti månad ökar sedan 

sjukfrånvaron, vilket stämmer överens med smittspridningskurvan i samhället. 

Olika åtgärder pågår inom förvaltningen för att sänka sjukfrånvaron. De två första månaderna låg 

nivån lägre än året innan. Men därefter har korttidsfrånvaron ökat rejält framförallt inom vård-och 

omsorg. Tyvärr har vissa av åtgärderna såsom t e x ett projekt på HR avdelningen pausats på grund av 

pandemin. Arbetet har fått fokusera mer på individnivå och för att minska smittspridningsriskerna 

detta år. 

Hemvård 

Sjukfrånvaron för hemvården ligger ackumulerat på 12,4 procent i december 2020. Nivån för 

föregående år låg på 10,9 procent. Som en följd av pandemin har hemvården under 2020 haft ökad 

korttidssjukfrånvaro inom de flesta verksamheterna. Under våren har framförallt område Norr varit 

extra drabbat med tanke på att flertal anställda drabbats av covid-19. 

Biståndsenheten har däremot haft lägre sjukfrånvaro under hela året, dels på grund av att långa 

sjukskrivningar avslutats, men också för att arbetsuppgifterna hanterats mestadels på distans genom 

möjligheten att kunna arbeta hemifrån. 
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Vård och omsorgsboende 

Sjukfrånvaron ackumulerat på helår 2020 ligger på 9,5 procent. Det är högre i jämförelse med 

föregående år som hade ett resultat på 8,4 procent, ökningen kan förklaras av rådande pandemi. 

Området har tagit fram en plan för åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Den viktigaste åtgärden är att 

enhetschef följer upp med sin medarbetare. Resultaten följs dessutom upp kontinuerligt på områdets 

samverkansgrupp. En god arbetsmiljö och trivsel hänger samman med sjukfrånvaro, därför har stort 

fokus lagts på arbetsmiljöarbetet och de förbättringar som behövs. 

Individ och familj 

Sjukfrånvarostatistik för område IFO visar en ökning med under en procent under första halvåret 

2020. I statistiken är det tydligt att ökningen sker från och med mars månad. Det kan förklaras av 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma vid lindriga symtom. Statistiken för 

helår följer samma trend. Inom några enheter inom IFO har inte några särskilda insatser för 

sjukfrånvaron varit aktuella då sjuktalen legat lågt, till exempel barn och unga där sjukfrånvaron ligger 

under tre procent. Inom övriga verksamheter inom IFO varierar sjukfrånvaron och några enheter ligger 

kring sju procent medans andra ligger kring fem procent. 

Arbetet med att sänka sjuktalen är fortsatt ett fokusområde som under 2021 ska utökas kopplat till ett 

tydligare arbete runt arbetsmiljöfrågor. Förändrade arbetssätt kommer implementeras utifrån ett nytt 

avtal med företagshälsovården där man arbetar på grupp-och organisationsnivå mer än på individnivå. 

Funktionsstöd 

Sjukfrånvaron för december 2020 ligger på 6,01 procent. Detta är en ökning jämfört med resultatet för 

samma period föregående år då sjukfrånvaron låg på 5,30 procent. 

Sjukfrånvaron har ökat på nästan alla enheter vilket beror på restriktioner som beror på pandemin och 

den här personalgruppen har inte möjlighet att arbeta hemifrån. Inga särskilda åtgärder är vidtagna på 

gruppnivå. På individnivå görs uppföljningar och åtgärdsplaner. 

Hälso- och sjukvård 

Sjukfrånvaron för december 2020 ligger på 10,38 procent. Detta är en ökning då sjukfrånvaron för 

samma period föregående år låg på 6,44 procent. Ökningen kan till stor del förklaras av Covid-19 

riktlinjerna om att vara hemma vid minsta förkylningssymptom och att yrkesgruppen inte har 

möjlighet att arbeta hemifrån. Även andra faktorer som t ex omorganisationen på enheten har bidragit 

till högre sjuktal. 

Självskattning av internkontrollen som helhet 

Självskattning av internkontrollen som helhet bedöms som god inom socialnämnden. 

Inför fastställandet av internkontrollområden 2020 gjordes en risk- och väsentlighetsanalys. I analysen 

lyftes ett antal områden och risker som sedan bedömdes utifrån sannolikhet och konsekvens. De risker 

med högst poäng, alltså de som bedömdes ha störst sannolikhet att inträffa samt få störst konsekvens, 

lyftes som förslag från förvaltningen till nämnden att besluta om att följa upp under året. Beslutade 

internkontrollområden har redovisats för nämnden vid del- och årsredovisning. 

Sjukfrånvarostatistik samt institutionsplaceringar är viktiga delar för nämnden att följa upp då 

kostnaderna har ökat för detta. Ekonomisk rapport med orsak av icke påverkbara poster på grund av 

minskat statligt stöd valdes i en tid då det fanns en osäkerhet gällande detta på grund av försenad 

regeringsbildning. 
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En utveckling av internkontrollen skulle kunna vara att följa upp fler än tre risker då förvaltningen har 

många olika verksamhetsområden. Att följa en risk per område skulle exempelvis ge nämnden en 

större överblick. 

Framtidsanalys 

Ekonomiska perspektivet 

Det ekonomiska resultatet inom socialnämnden har de senaste åren visat en negativ trend, med bland 

annat ökade kostnader inom individ, familj- och funktionsnedsättningsområdet. De senaste åren har 

underskottet legat mellan 25 - 27 mnkr. 2020 är ett unikt år där socialnämnden redovisar ett överskott 

på 13,7 mnkr. Omfattande kostnadsbesparande åtgärder har skett framförallt under 2019. Att bibehålla 

en ekonomi i balans ses svårt då volymer och kostnader som nämnden inte själv styr över påverkar 

nämnden. Fler budgetposter är redan ofinansierade eller underfinansierade. Det gäller till exempel 

schablonflyktingar, ökat antal orosanmälningar, ökat behov av ungdomsgruppen och 

institutionsplaceringar samt fler äldre i behov av socialtjänst och kommunal sjukvård. 

Den senaste utvecklingen i samhället med ökad droganvändning, kriminalitet bland ungdomar, 

gängkulturer har bl.a. inneburit en fördubbling av antalet placeringar. Om man ska förutspå framtiden 

kommer troligtvis antalet placeringar mot den bakgrunden att öka och därmed även 

kostnadsutvecklingen. 

För Kompetensförsörjningsenheten är trenden de senaste åren att kostnaderna för ekonomiskt bistånd 

har minskat. Det är i dagsläget inget som pekar på att det inte går att fortsätta sänka kostnader. 

Däremot förväntas kostnader för arbetsmarknadsinsatser öka för förvaltningen, men det kommer att 

generera ökade skatteintäkter för Karlskoga kommun. 

Ersättning för schablonflyktingar styr nämnden inte själva över. För 2021 och framåt kommer 

socialnämnden inte att erhålla ersättning som täcker kostnaderna och beräknar därmed med ett 

underskott. 

Hemvården har 2019 haft en tillväxt med en 21 procentig ökning av direkt brukartid. 

Framtidsprognosen är en årlig ökning omkring 6 procent. Utfallet 2020 blev en minskning vilket 

påverkades av pandemin i hög grad. Inom regionens hälso- och sjukvård arbetar man med en 

utvecklad nära vård och minskad andel slutenvård. Det innebär sannolikt att fler kommer att vårdas i 

hemmet och ha behov av kommunens vård och omsorg. Detta ihop med antalet äldre kommer 

kostnadsutvecklingen för kommun att påverkas och behöver ekonomiska medel för detta. Antalet äldre 

över 80 år blir fler i Karlskoga, vilket kan tydligt ses i befolkningsstatistik. Det kommer inom en snar 

framtid att leda till ökat behov av hemvård, kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser samt behovet av 

fler platser på vårdboende. 

Det är komplext att göra en exakt prognos då socialnämnden inte styr över alla ekonomiska medel 

eller de förändrade förutsättningar. Men att nämndens verksamhet kommer att behöva en utökad 

ekonomiskram de närmsta åren är självklart. 

Nämnden har ingått i samarbete med KarlskogaHem i Nickkällans lokaler och har året 2021 fått ett 

ramtillskott om 620 tkr. Om inte ramen ökas även för 2022 och framåt kan inte nämnden behålla detta. 

Den nya modellen med en procent i ramförstärkning är mycket utmanande för förvaltningen. 

Löneökning förväntas ligga kring 2,5 procent närmsta åren och personalkostnaderna motsvarar cirka 

85 procent av förvaltningens kostnadsmassan. 

Utvecklingsperspektiv 
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Teknikutvecklingen sker snabbt. Under 2020 har kunskap och medvetenheten ökat för tekniska 

lösningar. Möten sker oftare via digitalverktyg och diskussioner sker hur fysiska besök till sjukvården 

kan minska med hjälp av teknik och egen monitorering. 

Inom vård och omsorg kommer hemvården att införa ett så kallat trygghetsteam. Syftet med teamet är 

att säkerställa kvalitet hos våra brukare som erbjuda större trygghet genom att ha personal som enbart 

kommer att svara på trygghetslarm. För att öka tryggheten ytterligare hos brukarna kommer 

elektroniska trygghetslås att installeras. Syftet med dem är att minska antalet nycklar och att 

säkerställa hanteringen av nycklar och transporter för att hämta och lämna nycklar. Det finns 

möjligheter till "trygghetskameror", sensorer som registrerar rörelser och kan tända ledljus på natten, 

möjlighet till GPS-positionering för ökad trygghet mm. En plan inom detta område är framtagen. 

Hemvården kommer under året arbeta mer med genomförandeplaner. Arbetet med syftar till att uppnå 

ökad kvalitet genom att brukarna får vara mer delaktiga i och kunna påverka hur de beviljade 

insatserna utformas och genomförs. 

Under våren 2021 kommer Nickkällan att startas upp i form av aktivitetscentrum. Syftet är att minska 

isolering bland äldre och erbjuda hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter. Ett särskilt fokus riktas 

mot att öka den digitala medvetenheten och aktiviteten hos framförallt äldre. 

Det pågår utredningar om att personer som kommer i kontakt med socialtjänsten ska kunna läsa/skriva 

i sin journal på nätet via 1177. Utöver detta så kommer medborgare högst sannolikt att förvänta sig en 

mer digitalt tillgänglig socialtjänst i framtiden. Detta skapar många möjligheter men det finns risker 

om digitalt utanförskap som behöver hanteras. Under 2022 förväntas NPÖ, nationell patient översikt, 

införas inom kommunen det innebär att den kommunala hälso- och sjukvården kommer producera 

information från journalen som regionen efter patientens samtycke kan ta del av. Detta kommer 

behöva bekostas av kommunen. 

Integration är fortsatt mycket viktig. Det kräver ett brett engagemang från kommunens alla 

förvaltningar och verksamheter för att tillsammans inom projektet Jobblinjen för att hitta bästa 

lösningar för ökad integration. 

Medborgar-/brukarperspektiv 

Att tillgodose en trygg och säker socialtjänst med hög kvalitet och gott bemötande är en av 

socialnämndens viktigaste uppgifter. Nämndens ambition är att vara landets bästa när det gäller vård- 

och omsorg. För att klara av ett sådant uppdrag innebär det att inför framtiden rusta för ett ökat behov 

av socialtjänstens insatser. Ett steg i den riktningen är att utveckla ett redan pågående samarbete 

mellan socialtjänst och regionens närsjukvård. Ytterligare ett steg som är mer genomgripande är att 

utveckla arbetsorganisationen, genom att lägga fokus på ett rehabiliterande förhållningssätt som 

innebär att man arbetar mer proaktivt för att möta ett ökat behov. Under 2021 påbörjas ett arbete med 

intensiv hemrehabilitering. Det kommer att anställas en fysioterapeut för att bredda kompetensen inom 

området. 

En ökad möjlighet till självbestämmande och valfrihet utifrån individuella behov kommer krävas. Det 

handlar både om möjligheter att t ex välja vilken mat vill man ha eller kanske ibland ta take away och 

troligen även vilja välja olika aktiviteter. 

Nämnden behöver lägga mer kraft på främjade och förebyggande arbete där socialtjänst, familj, fritid 

och skolan samverkar för individens bästa. Under året har förvaltningen arbetat med att ta fram en 

plan för innehåll och genomförande om tidiga insatser. Ett samarbete pågår med 

Folkhälsoförvaltningen och Barn och utbildningsförvaltningen som också handlar om att tidigt 

upptäcka och stötta barn som far illa. 
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Befolkningsberäkningar visar att antalet äldre ökar. Det ställer högre krav på nämnden att tillgodose 

kommande behov. Under kommande år kommer vård-och omsorgsboende behöva byggas i Karlskoga. 

Fokus på aktivitet och bibehållen eller ökad fysisk och psykisk hälsa är också ett fokusområde för att 

arbeta förebyggande. Tanken är att uppnå en god livskvalitet och självständighet. Detta omfattar både 

personer som bor i egna boenden och i särskilda boenden. Under 2021 kommer ett nytt serviceboende 

för yngre funktionshindrade att öppna. Serviceboende är den boendeform som förväntas öka framöver. 

Daglig verksamhet kommer också att öka framöver, vilket kommer att ställa krav på både utökning av 

befintliga enheter, men även att skapa nya aktiviteter för att möta behov. Antalet ärenden inom 

personlig assistans har ökat under andra halvåret 2020 och är ett område som växer och är något för 

stort för en enhetschef. 

Inom psykisk hälsa sker ett nära samarbete mellan kommuner och Region Örebro Län bl.a. har man 

tagit fram en plan för suicidprevention. Samarbetet med Regionen kommer att fortsätta inom äldrevård 

och psykiatriska problemområden. 

Medarbetarperspektiv 

För att klara av att utveckla arbetsmiljö, arbetsplatser och verksamheten utifrån invånarnas behov 

måste det finnas ett engagemang, vilja och kompetens hos många chefer och medarbetare. Den tid och 

resurser som krävs för att bedriva utvecklings-och förändringsarbete är i praktiken begränsad. Risken 

är att engagemang och vilja kan övergå till oro och uppgivenhet bland chefer och medarbetare. Vi ser 

idag tecken på hög personalomsättning på chefstjänster och hög andel av personalen kan inte 

rekommendera sin arbetsplats. Detta behöver tas på mycket stort allvar, särskilt eftersom kraven på att 

utveckla organisationen för att möta framtidens behov är stor. Utifrån det måste nämnden ges bättre 

förutsättningar att få vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats. Det handlar om arbetsmiljö i form 

av arbetsförhållandena, delade turer, kompetensutveckling och antal anställda per chef. Kommunal 

vård och omsorg har varit belyst i media speciellt under 2020 där man sett stora brister i kvalitén 

framför allt inom äldreomsorgen. 

Arbetsmiljöfrågan är den absoluta viktigaste för nämnden då den påverkar både ekonomi, god 

verksamhet för brukarna och kommunens attraktivitet. 

För att vara en attraktiv arbetsgivare, för framförallt nya medarbetare, innebär det även att kunna 

erbjuda heltidstjänster. Heltidsprojektet är ett av de mest omfattade projekten som kommunen har 

genomfört och det har skett under mycket kort tid med mycket begränsade ekonomiska medel. 

Reaktioner hos personalen har varit både oro och ilska eftersom det påverkat medarbetarnas 

arbetsscheman och krävt förändrade arbetssätt. Med anledningen av tidigare stora besparingskrav och 

projektets begränsade budget har nämnden inte stora möjligheter att generera effektivitet vilket skulle 

påverka arbetsmiljön negativ. 

Ledarskapsutveckling är en viktig del i förvaltningens strategiarbete. Det handlar bland annat om att 

utveckla ledarna att leda i förändring, öka medansvaret samt delaktigheten i förbättringsarbete hos alla 

medarbetarna. I strategin ryms även aktiviteter för att kunna behålla och attrahera bra chefer. 

En yrkesgrupp som är svår att bibehålla och rekrytera är sjuksköterskor. Nämnden behöver säkerställa 

arbetsmiljön och ha fokus på denna yrkesgrupp för bibehålla patientsäkerhet. 

Sjuktalen har varit höga och låg vid i december på nio procent. Målet är att öka frisknärvaron och 

arbetet följs kontinuerligt. Ett stort fokusområde är att minska korttidsfrånvaron. Här finns fortsatt 

behov av utveckling och behov att stödja enhetscheferna samt att utveckla arbetet mer mot gruppnivå. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomiskt resultat 

+18 096 tkr 

 

Ansvarsområden 

• Öppna förskolan 

• Pedagogisk omsorg 

• Förskola 

• Grundskola förskoleklass - årskurs 9 

• Grundsärskola årskurs 1 - årskurs 9 

• Grundsärskola Träningsskola 

• Fritidshem 

• Fritidsgårdsverksamhet 

• Vaktmästeri 

• Modersmålsenheten 

• Centralt skolstöd 

 

Ansvarig ordförande 

Lars Hultkrantz (L) 

 

Ansvarig förvaltningschef 

Anna-Lena Sandell 
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Viktiga händelser 

Hanteringen av Covid-19 

2020 har varit ett utmanande år med hantering av Covid-19, följden har blivit hög sjukfrånvaro på 

personal, barn och elever. Högstadieskolorna har stundtals behövt köra distansundervisning. 

Verksamheternas engagemang för att lösa situationer på ett bra sätt har varit stort. 

Digitalisering 

I samband med hanteringen av Covid-19 krävdes det ett annat arbetssätt av samtliga verksamheter. 

Teams har införts i hela Skolförvaltningen och det har underlättat kommunikationen vid 

personalmöten som numer hålls på distans men framförallt har det förbättrat kommunikationen mellan 

elever och lärare. 

Tillgänglig lärmiljö 

Under året har det gjorts undersökningar kring och satsningar på tillgänglig lärmiljö. Det här är fortsatt 

ett utvecklingsområde som kräver samsyn inom kommunens övriga förvaltningar. Elevernas 

tillgängliga lärmiljö påverkas inte bara av ventilation i ett klassrum utan även av pedagogernas 

varierande undervisning. 

Språkplan och matematikplan 

Läsa skriva räkna garantin har drivit på utvecklingen med språkplaner för förskola och grundskola 

samt matematikplan för grundskola. Årskurs 1 läsåret 2019/2020 var först med att få undervisning 

enligt nya språkplanen. Läsa skriva räkna garantin är en garanti för tidiga stödinsatser vilket medfört 

fler specialpedagoger i förskoleklass och lågstadiet. 

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet på samtliga nivåer 

Läsa skriva räkna garantin, SPSMs värderingsverktyg för tillgängliga lärmiljöer, Skolförvaltningens 

elevhälsoplan, barnhälsoplan och digitaliseringsplan är alla viktiga delar i utvecklingen av det 

systematiska kvalitetsarbetet inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Samtliga delar 

bidrar till en bättre verksamhet för barn och elever samt att öka måluppfyllelsen. 
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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: 

Barn- och utbildningsnämndens samlade bedömning är att nämndens måluppfyllelse kommer vara god 

2022 även om Covid-19 har varit en utmaning för Skolförvaltningen att hantera. Skolverket ställde in 

de nationella proven våren 2020, vilket medfört att det inte finns några resultat på den typen av 

indikatorer. Glädjande är att språkutvecklingsarbetet har kommit igång rejält både i förskolan och 

grundskolan även om det kommer ta flera år innan effekten syns i avgångsklassernas betyg och 

meritvärden. Ett sätt att följa utvecklingen i grundskolans läsplan är genom uppföljning av 

bedömningsstöd årskurs 1 men även titta på progressionen för förskoleklassen 19/20 som har fått 

undervisning enligt språkplanen. 

Behörigheten till gymnasiet har ökat på samtliga skolor under 2020. Framförallt har behörigheten för 

pojkar ökat, men även flickor. Vid en djupare analys är det eleverna med annat modersmål som har 

ökat måluppfyllelsen. 29% av avgångseleverna läsåret 2019/2020 hade annat modersmål och det är i 

den gruppen den största förbättringen har skett de senaste tre åren. Det pågår ett systematiskt 

förbättringsarbete i grundskolans verksamheter som kommer eleverna till gagn. Målsättningen med 
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utvecklingsarbetet är att samtliga elever som går ur årskurs 9 ska vara behöriga att söka till nationellt 

program på gymnasiet. En faktor som påverkar är att elever som har ett annat modersmål har en 

starkare progression beroende på hur väl utvecklat det egna modersmålet är. Ju mer kunskap det finns 

i skolan kring nyanländas lärande desto bättre möjligheter finns det att ge rätt stöd. Under perioden 

2021-2023 kommer Karlskoga kommun delta i Skolverkets projekt Nyanländas lärande. Syftet med 

projektet är att stärka förmågan att både på kort och lång sikt erbjuda barn och elever som är 

nyanlända eller har annat modersmål än svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Målet är 

förbättrade förutsättningar för högre måluppfyllelse i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och 

förbättrade förutsättningar för goda kunskapsresultat för elever i grund- och gymnasieskolan samt 

inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Utöver ovanstående skolformer 

ska insatserna även vända sig till grund- och gymnasiesärskolan. 

Barn- och utbildningsnämnden har valt att knyta samtliga nämndmål till fullmäktigemål 1 En god 

start. Det pågår ett stort utvecklingsarbete inom nämndens verksamheter med målsättning att det ska 

vara god kvalitet på samtliga nivåer. Det ska även vara en enkel och rättssäker struktur. Hela 

nämndens verksamhet har fokus på barnens bästa och har därför valt en nämndmålstruktur som är 

tydlig och enkel. Alla anställda inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter bidrar till en god 

start för barnen. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Personaltäthet, 

inskrivna 

barn/årsarbetare, 

kommunal regi, 

antal 

 5.7 5.7 5.0 5.1   

Kommentar: 

Resultatet för 2020 är preliminärt och baseras på inlämnad statistik den 15 oktober. 2020 har varit präglat av 

Covid-19 och många insatser har gjorts för att förskolans verksamheter ska vara säkra arbetsplatser. 

Exempelvis har rutiner för lämning och hämtning setts över och kommunen har vädjat till vårdnadshavare 

som är beviljade 15 timmar/vecka för sina barn att hålla sina barn hemma. Det positiva resultatet bedöms vara 

en coronaeffekt. Att enbart titta på personaltäthet ger ingen fullständig bild för det ser väldigt olika ut på 

respektive förskola. Vid en del förskolor känner de inte igen sig i det positiva resultat som förskolan visar på 

kommunnivå. 

Hösten 2021 öppnar en ny konceptförskola (Bullerdalen). Förskolan är inriktning på hållbarhet och har sex 

avdelningar. Det är ingen utökning av antalet platser utan förskolan kommer ersätta Solbringen, Bråten och 

Sandtorpet. Förskolan är dimensionerad för 17 barn/avdelning. Den nya förskolan effektiviserar 

användningen av personal eftersom personalen vid de olika avdelningarna kan samarbeta med varandra kring 

öppning och stängning samt möjliggöra att all personal kan få sin pedagogiska utvecklingstid dagtid. 

Förskolan kommer att ha eget tillagningskök med egen personal vilket minskar på pedagogernas 

kringuppgifter och ger dem mer tid till den pedagogiska verksamheten. 

Ett arbete har påbörjats där analys görs utifrån befolkningsprognoser för framtida behov av förskolor och 

personal. Det är en utmaning att öka personaltätheten när det är många förskolor och som dessutom är 

dimensionerade efter mått som gällde för 20-40 år sedan. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Elever i åk 3 

som deltagit i 

alla delprov som 

klarat alla 

delprov för 

ämnesprovet i 

svenska och 

svenska som 

andraspråk, 

kommunala 

skolor, andel 

(%) 

 66% 67%  80%   

 71% 80%     

 61% 55%     

Kommentar: 

De nationella proven ställdes in vårterminen 2020 på grund av Covid-19 därför finns inga resultat för 2020. 

Under 2021 kommer de nationella proven för årskurs 3 att genomföras. Den bedömning som verksamheten 

gör är att det arbete som genomförs med språkplanen kommer synas i resultatet för de nationella proven våren 

2021 i form av att delmålsnivån för indikatorn uppnås. 

Barn- och utbildningsnämndens egen uppföljning av kunskaperna i svenska och svenska som andraspråk visar 

på en hög måluppfyllelse (ca 90%). Utmaningen är elever med svenska som andraspråk. Under 2021-2023 

kommer Karlskoga kommun delta i Skolverkets riktade insats Nyanländas lärande . En av målsättningarna är 

att de erfarenheter som arbetet kommer bidra med är högre måluppfyllelse för elever med annat modersmål, 

genom den kartläggning som kommer vara till grund för beslut om insatser. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Elever i åk 3 

som deltagit i 

alla delprov som 

klarat alla 

delprov för 

ämnesprovet i 

matematik, 

hemkommun, 

andel (%) 

 64% 62%  75%   

 65% 67%     

 64% 57%     

Kommentar: 

De nationella proven ställdes in vårterminen 2020 på grund av Covid-19 därför kan inga resultat ges. Under 

våren 2021 kommer de nationella proven för årskurs 3 att genomföras. Den bedömning som görs är att det 

arbete som genomförs med matematikplanen kommer synas i resultatet för de nationella proven våren 2021 i 

form av att delmålsnivån för indikatorn uppnås. 

Barn- och utbildningsnämndens egen uppföljning av kunskaperna i matematik visar på en hög måluppfyllelse 

(ca 85%). Utmaningen är elever med annat modersmål. Under 2021-2023 kommer Karlskoga kommun delta i 

Skolverkets riktade insats Nyanländas lärande. En av målsättningarna är att de erfarenheter som arbetet 

kommer bidra med är högre måluppfyllelse för elever med annat modersmål, genom den kartläggning som 

kommer vara till grund för beslut om insatser. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Elever i åk 9 

som är behöriga 

till 

yrkesprogram, 

kommunala 

skolor, andel 

(%) 

 75% 70% 78% 85%   

 75% 73% 78%    

 74% 66% 79%    

Kommentar: 

Behörigheten till gymnasiet har ökat på samtliga skolor under senaste året. Framför allt har behörigheten för 

pojkar ökat, men även flickor. Det är ett tydligt trendbrott som skett och vid jämförelser med tidigare år så får 

man backa till år 2014 för att hitta ett högre resultat (resultatet för 2014 var 81%). Genomsnittet för riket för 

läsåret 2019/2020 var 84% (flickor 85%, pojkar 83%). 

29% av avgångseleverna läsåret 2019/2020 hade annat modersmål och det är i den gruppen den största 

förbättringen har skett de senaste tre åren. Det pågår ett systematiskt förbättringsarbete i grundskolans 

verksamheter som kommer eleverna till gagn. Målsättningen med utvecklingsarbetet är att samtliga elever 

som går ur årskurs 9 ska vara behöriga att söka till gymnasiet. En faktor som påverkar är att elever som har ett 

annat modersmål har en starkare progression beroende på hur väl utvecklat det egna modersmålet är. Desto 

mer kunskap det finns i skolan kring nyanländas lärande desto bättre möjligheter finns det att ge rätt stöd. 

Under perioden 2021-2023 kommer Karlskoga kommun delta i Skolverkets riktade insats Nyanländas 

lärande. Syftet med insatsen är att stärka förmågan att både på kort och lång sikt erbjuda barn och elever som 

är nyanlända eller har annat modersmål än svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Målet är 

förbättrade förutsättningar för högre måluppfyllelse i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och 

förbättrade förutsättningar för goda kunskapsresultat för elever i grund- och gymnasieskolan samt inom 

kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Utöver ovanstående skolformer ska insatserna 

även vända sig till grund- och gymnasiesärskolan. 

Under läsåret 2019/2020 har ett antal insatser bidragit till den ökade måluppfyllelsen, exempelvis har det getts 

studiestöd genom projektet Plugga vidare. Det har även funnits läxhjälp, engelska- och matematikstöd utanför 

lektionstid. På högstadieskolorna har matematikpedagoger haft riktat uppdrag. Det har genomförts extra 

anpassningar på grupp- och individnivå och det digitala arbetet med eleverna har utvecklats och genomförs 

numer via classroom, meet och hangout. Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats genom tätare 

uppföljningar av elevernas resultat. Fokus är riktat mot elevens behov. 

Mål 1.1 Våra förskolor och skolor har god måluppfyllelse 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter pågår ett aktivt förändringsarbete för att erbjuda 

en högkvalitativ och likvärdig skola och förskola. Förskoleverksamheten arbetar för att vara en 

attraktiv arbetsplats för att lyckas rekrytera behörig personal motsvarande det behov som finns. Den 

nya profilförskolan Bullerdalen kommer ge förutsättningar för ett förändrat arbetssätt eftersom den 

erbjuder 100 platser fördelat på sex avdelningar. 

Glädjande är att språkutvecklingsarbetet har kommit igång rejält både i förskolan och grundskolan 

men det kommer ta flera år innan effekterna syns i resultatet. Utmaningen är de låga resultaten för 

elever med svenska som andraspråk eftersom svenska språket är avgörande för att klara av andra 

ämnen som t.ex. matematik. 
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Trots de utmaningar som finns i barn- och utbildningsnämndens verksamheter så finns framtidstro och 

förändringsvilja. Därför bedömer barn- och utbildningsnämnden att kommunens förskolor och skolor 

kommer ha god måluppfyllelse 2022. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Antal inskrivna 

barn per 

avdelning 

 17.3 16.5 16.6 16.0   

Kommentar: 

Antal inskrivna barn/avdelning är i snitt 16,6 barn år 2020. För riket är snittet år 2019 15 barn/avdelning. 

Under hösten 2020 påbörjade bygget av den nya förskolan (Bullerdalen) som kommer öppna hösten 2021. 

Bullerdalen är en konceptförskola med inriktning på hållbarhet och har sex avdelningar. Förskolan är 

dimensionerad för 17 barn/avdelning. Den nya förskolan effektiviserar användningen av personal eftersom 

personalen vid de olika avdelningarna kan samarbeta med varandra kring öppning och stängning samt 

möjliggöra att all personal kan få sin pedagogiska utvecklingstid under dagtid. Förskolan kommer att ha eget 

tillagningskök med egen personal vilket minskar på pedagogernas kringuppgifter och ger dem mer tid till den 

pedagogiska verksamheten. 

Barn- och utbildningsnämnden har inte genomfört någon utökning av antalet platser i förskola i Karlskoga 

kommun under många år. Däremot har en ny femavdelningsförskola öppnat hösten 2018 (Kartografen) och 

ovan nämnda konceptförskolan som kommer att öppna hösten 2021 (Bullerdalen). Kommunens 

förskoleverksamhet bedrivs i flera mindre förskolor och de nya förskolorna är ersättningsförskolor. Det är 

därmed en utmaning att sänka antalet barn/avdelning när det inte görs någon utökning av antalet platser i 

förskolan. I investeringsplanen finns det med en ny förskola som planeras att byggas 2022. En 

konceptförskola med sex avdelningar, två av avdelningarna föreslås ersätta andra och de resterande fyra 

avdelningarna föreslås vara utökning. 

Bedömningen som barn- och utbildningsnämnden gör är att mer pedagogtid och bättre lärmiljöer bidrar till en 

högre måluppfyllelse. Genom goda förutsättningar för personalen så är förhoppningen att Karlskoga kommun 

ska ses som en attraktiv arbetsgivare som det är positivt att arbeta för. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Elever i åk 6 

med lägst 

betyget E i 

matematik, 

kommunala 

skolor, andel 

(%) 

 79% 86% 84% 88%   

 79% 88% 85%    

 79% 85% 82%    

Kommentar: 

Måluppfyllelsen har minskat marginellt 2020 jämfört med 2019 men ligger inom 5% från delmålet om 88%. 

Vid analys av resultaten för varje skola sticker Stråningstorpsskolan ut vilket även är den skola vars elever har 

en socioekonomiskt svårare bakgrund. Det svenska språket är avgörande för att klara ämnen som t.ex. 

matematik och tyvärr är det många elever vid Stråningstorpsskolan som får F i svenska som andra språk. 

Glädjande är dock att resultatet för elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik blir högre på 

Stråningstorpsskolan för varje år som går. Aggerudsskolan, Bråtenskolan, Bregårdsskolan 4-6 och 

Sandviksskolan ligger alla på genomsnittet eller mycket högre och har gjort det de senaste tre åren vilket tyder 

på en ihållande positiv utvecklingstrend. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Elever i åk 6 

med lägst 

betyget E i 

svenska inkl. 

svenska som 

andraspråk, 

hemkommun, 

andel (%) 

 79% 87% 82% 88%   

 86% 92% 87%    

 73% 82% 77%    

Kommentar: 

Läsförståelse och språkutveckling är ett fokuserat område inom hela grundskolan i Karlskoga och alla skolor 

arbetar utifrån den språkutvecklingsplan som är gemensam för grundskolan. Utmaningen är de låga resultaten 

för elever med svenska som andraspråk. Trenden är svårbedömd. Sedan läsåret 2016/2017 har antalet elever 

med svenska som andraspråk varit mellan 60-70 personer årligen. Läsåren 16/17 och 17/18 var det 50% som 

hade E som lägsta betyg för att sedan gå upp till ca 68% läsåret 18/19 och landa på ca 43% för 19/20. Det är 

framförallt Stråningstorpsskolan som sticker ut här. I Stråningstorpsskolans egen uppföljning av 

kunskapskraven för de lägre årskurserna som går på Häsängsskolan så klarar fler och fler kunskapskraven av 

de elever som har svenska som andraspråk men det är fortfarande här som utmaningen finns. Insatser pågår 

för att öka måluppfyllelsen. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Elever i åk 6 

med lägst 

betyget E i 

engelska, 

hemkommun, 

andel (%) 

 82% 88% 86% 88%   

 82% 88% 87%    

 82% 88% 84%    

Kommentar: 

Resultatet för läsåret 2019/2020 var lägre än läsåret innan. Framförallt är det pojkarna som inte når 

måluppfyllelse. Vid närmare analys i vårt verksamhetssystem visar det sig att målgruppen elever med annat 

modersmål hade en måluppfyllelse på ca 73% vårterminen 2020. Höstterminens betyg för målgruppen elever 

med annat modersmål visar en måluppfyllelse på ca 80%. Elever i årskurs 6 med svenska som modersmål har 

en måluppfyllelse på ca 90% höstterminen 2020 vilket är på samma nivå som det var för den målgruppen 

vårterminen 2020. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Elever i åk 9 

som uppnått 

kunskapskraven 

i alla ämnen, 

kommunala 

skolor, andel 

(%) 

 68% 62% 70% 72%   

 69% 68% 70%    

 67% 56% 69%    

Kommentar: 
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Måttet visar andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas 

på de elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever 

som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). 

Den stora förändringen i resultatet för pojkarna härleds till Österledsskolan som hade låg måluppfyllelse 

(36%) läsåret 2018/2019. Måluppfyllelsen för läsåret 2019/2020 ökade rejält (till 65%) och det syns särskilt i 

statistiken för pojkar med annat modersmål som ökade måluppfyllelsen från 27% (läsåret 18/19) till 78% 

(läsåret 19/20). Vid analys av progressionen för den här gruppen elever så har de hög måluppfyllelse från 6:an 

till 9:an. 

Mål 1.2 BUN:s verksamheter har goda lärmiljöer som är anpassade utifrån barns och elevers 

skilda behov 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter pågår ett stort arbete för att förbättra lärmiljöerna. 

En undersökning har genomförts bland kommunens grundskolor avseende hur man arbetar med 

tillgängliga lärmiljöer. Den fysiska lärmiljön är en del, och där är lokalen viktig. Skolförvaltningen 

måste fortsätta att utveckla alla delar i Tillgänglighetsmodellen inom grundskolans, grundsärskolans 

och fritidshemmens verksamhet och då får inte den fysiska miljön glömmas bort, men inte heller 

enbart fokuseras på. Övriga delar i tillgänglighetsmodellen, det vill säga: 

• Förutsättningar för lärande 

• Social miljö och 

• Pedagogisk miljö, är lika viktiga. 

Rektorerna lyfter fram fritidspedagogernas roll för den sociala miljön men säger även att det är svårt 

att arbeta med de delar i tillgänglighetsmodellen som inte hör till den fysiska lärmiljön. Trots 

utmaningarna har skolorna arbetat med att utveckla lärmiljöerna och det har gjorts satsningar kring 

den digitala lärmiljön. 

För att fånga upp elevernas egna synpunkter om skolan och hur de upplever sin utbildning så är 

elevenkäten ett viktigt instrument. Flera skolor gör även egna uppföljningar som ett led i sitt 

kvalitetsarbete. Årets utmaningar med Covid-19 har medfört att planerade insatser inte har kunnat 

genomföras i verksamheten på grund av sjukskrivningar av nyckelfunktioner i EHT-teamen. 

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att nämndens verksamheter kommer ha goda lärmiljöer som 

är anpassade utifrån barns och elevers skilda behov vid utgången av 2022. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel av 

förskolans 

och 

grundskolans 

lokaler som 

kan anses 

uppfylla 

SPSMs krav 

på en 

tillgänglig 

skolmiljö 

       

Kommentar: 

SPSM har tagit fram kriterier för en tillgänglig skolmiljö utifrån fysisk, social och pedagogisk tillgänglighet. 

Begreppet skolmiljö pekar mot den fysiska delen av lärmiljön och är ett gemensamt ansvar för 

Samhällsbyggnadsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden och gäller både inom- och utomhusmiljön. 

Under 2021 kommer inventering ske av skolgårdarna tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden. 

Förskoleverksamheten har under 2020 genomfört en inventering av varje förskola tillsammans med 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Totalt 74 avdelningar har blivit genomlysta. Inventeringen har skett både ur 

perspektivet moderna lärmiljöer och giftfri förskola. 

En undersökning bland grundskolorna visar att nästan alla skolor har påbörjat arbetet med tillgängliga 

lärmiljöer och kommit en bra bit på väg. Flera av skolorna har en handlingsplan som lärarkåren känner till. De 

uttrycker själva att det är lättast att utveckla den fysiska miljön, de andra indikatorerna kräver djupare arbete. 

Flera skolor anger dock att de använder stödstrukturer av olika slag, exempelvis bildstöd, lådor för särskilda 

fokushjälpmedel etc. Rektorerna lyfter fram fritidspedagogerna som en viktig resurs för att bidra till den 

sociala miljön som också är en viktig del i att upprätthålla goda lärmiljöer. 

Covid-19 är ett återkommande tema i undersökningen som de flesta rektorer nämner – och därav en del som 

måste lyftas. Utvecklingen av den digitala undervisningen har gynnats av pandemin. En positiv förändring 

som många uttrycker att man vill fortsätta bygga vidare på. Projekt och inplanerade föreläsningar har ställts in 

vilket varit ett bakslag för arbetet med tillgänglig lärmiljö. 

I det fortsatta arbetet behövs större fokus på förutsättningar för lärande, social och pedagogisk miljö. Flera 

specialpedagoger nämner att dessa är extra svåra eftersom det kräver självgranskning och kritisk blick. Det 

upplevs vara lättare att köpa in fysiskt material. Det behöver förtydligas hur omfattande fortsatta arbetet ska 

vara. SPSM:s värderingsverktyg behöver förankras tillsammans med tydliga handlingsplaner med tidsplan 

och ansvarsområden. Omvärldsbevakning och samarbete med andra skolor är viktigt. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel elever 

i lågstadiet 

som anser att 

lärarna 

hjälper dem i 

skolarbetet 

när de 

behöver det 

(alltid/ofta) 

 91.5% 91.7% 90.7% 95.0%   

 93.3% 93.7% 93.0%    

 90.0% 89.7% 88.6%    

Kommentar: 
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Andel elever i lågstadiet som anser att lärarna hjälper dem i skolarbetet när de behöver det är fortsatt högt och 

i nivå med föregående års resultat. Sandviksskolans resultat är ca 83% vilket är mycket lägre jämfört med 

tidigare år, övriga skolor ligger kvar på mellan 87-97%. Sandviksskolan har under läsåret 2019/2020 haft tre 

olika rektorer. Elevhälsans kompetenser har inte funnits på plats under vårterminen 2020 vilket bidragit till att 

pedagoger och elever inte fullt ut fått det stöd de haft behov av. Under hösten utökades elevhälsan med en 

specialpedagog. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel elever 

i 

mellanstadiet 

som anser att 

lärarna 

hjälper dem i 

skolarbetet 

när de 

behöver det 

(alltid/ofta) 

 89.0% 88.6% 87.1% 94.0%   

 88.0% 88.9% 88.0%    

 90.0% 89.3% 86.7%    

Kommentar: 

Andel elever i mellanstadiet som anser att lärarna hjälper dem i skolarbetet när de behöver är något lägre 

jämfört med tidigare år. Aggerudsskolan, Stråningstorpsskolan och Sandviksskolan har ett resultat på mellan 

81-86%. Bregårdsskolan 4-6, Karlbergskolan och Bråtenskolan har ett resultat på 90-96%. Det är trots allt ett 

bra resultat även om det är eftersträvansvärt att ha 100% måluppfyllelse. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel elever 

i högstadiet 

som anser att 

lärarna 

hjälper dem i 

skolarbetet 

när de 

behöver det 

(alltid/ofta) 

 79.0% 77.2% 74.0% 90.0%   

 77.0% 76.1% 68.7%    

 81.0% 80.2% 80.3%    

Kommentar: 

Andel elever i högstadiet som anser att lärarna hjälper dem i skolarbetet när de behöver det har minskat 

jämfört med tidigare år. Det är framförallt flickorna som anser att de får mindre hjälp av lärarna i skolarbetet. 

Vid jämförelse med resultaten för åren 2018-2020 så är det Österledsskolan som har minskat i andel elever i 

högstadiet som anser att lärarna hjälper dem i skolarbetet när de behöver det. 

Vid analys av hur resultatet fördelar sig mellan kön och årskurser syns det ingen tydlig trend förutom att 

andelen positiva svar från flickorna i årskurs 7 på Skrantaskolan har ökat kraftigt men samtidigt har de fått 

mycket lägre andel positiva svar från elever i årskurs 8 och 9. Österledsskolan har mycket färre positiva svar 

från flickorna i årskurs 7 och 9, jämfört med tidigare år. 

Ett antal insatser har pågått under året i kommunens högstadieskolor som förhoppningsvis kommer återspegla 

sig i elevenkätsresultaten för 2021. Exempelvis så har det funnits studiestöd i form av Plugga vidare-projektet, 

läxhjälp, engelska- och mattestöd utanför lektionstid. Det har även skett extra anpassningar på grupp- och 

individnivå, mycket digitalt arbete med eleverna via classroom, meet och hangout samt tätare uppföljningar 

av elevernas resultat som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Elever i åk 

9: Jag är 

nöjd med 

min skola 

som helhet, 

positiva svar, 

andel (%) 

    67.0%   

       

       

Kommentar: 

Resultaten i Kolada kommer från Skolinspektionens skolenkät som genomförs vartannat år och det finns inga 

resultat än för 2020. 2018 var 63,9% av eleverna i årskurs 9 nöjda med sin skola som helhet enligt 

skolinspektions enkät. Från och med våren 2021 kommer Skolinspektionen genomföra sina undersökningar 

årligen. 

Nöjdhetsfrågan är även med i skolförvaltningens årliga elevenkät. Resultaten för 2020 är lägre jämfört med 

resultaten i Skolinspektionens enkät. Av eleverna i årskurs 9 svarar ungefär hälften att de är nöjda med sin 

skola som helhet och så har det resultatet sett ut de senaste tre åren. När djupare analys av resultaten för 2018-

2020 så har Österledsskolans elever i årskurs 9 blivit mindre och mindre nöjda med sin skola medans 

Skrantaskolans resultat ligger på samma nivå och Bregårdsskolans resultat ökar. 

Det är flera faktorer som påverkar svaret hur nöjd man är med sin skola. Att enbart analysera enkätsvar ger 

inte tillräckligt god bild om varför eleverna inte är nöjda med sin skola samt hur nämnden ska kunna vända 

den trenden. Målsättningen är att högstadieeleverna ska vara nöjda och stolta över sin skola precis som 

eleverna i de yngre åldrarna. 

Mål 1.3 Medarbetarna inom BUN uppfattar Karlskoga kommun som en attraktiv arbetsgivare, 

där alla har samma möjligheter 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Medarbetarundersökningar är viktiga att genomföra men även svåra att tolka. Det som har 

framkommit i årets analys är att de arbetsgrupper som arbetar mot flera chefer förutom sin närmaste 

chef ibland glömmer bort att man ska svara på frågorna utifrån relationen med sin närmaste chef. 

Den slutsats som ändå kan dras utifrån de senaste tre årens resultat är att män är nöjdare med sin 

närmaste chef och önskar tydligare styrning än hur kvinnor har svarat. 

Verksamheterna arbetar med HME-resultaten i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljning görs 

på varje enhet och insatser utifrån HME-resultaten genomförs av respektive rektor. 

Kompetensförsörjning är en av verksamhetens största utmaningar. För att kunna rekrytera kompetent 

arbetskraft behöver man upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Det är mycket som spelar in för att 

uppfattas som en attraktiv arbetsgivare men en utvecklande arbetsplats med goda kollegor samt ett 

tydligt och mänskligt ledarskap är några av de viktigaste verktygen. Ett arbete för att förbättra 

kompetensförsörjningen har påbörjats i förvaltningen. 

2020 har varit ett utmanande år med Covid-19, hög sjukfrånvaro på personal, barn och elever, 

distansundervisning samt löneökning på 1%. Samtidigt finns det en kämparglöd i nämndens samtliga 
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verksamheter och ett dynamiskt och utvecklande förhållningssätt. Det sker kontinuerligt mindre 

omorganisationer och förändringar i arbetssätt för att bli en mer effektiv och ändamålsenlig 

organisation som levererar god kvalitet till barn och elever i våra verksamheter. 

Den slutliga bedömningen som Barn- och utbildningsnämnden gör är att det kommer vara god 

måluppfyllelse 2022. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

HME 

ledarskap: 

medarbetarnas 

uppfattning 

om sin 

närmaste chef 

(index) 

 77 76 78 83   

  77 77    

  76 82    

Kommentar: 

Resultaten för HME ledarskap är lite högre i år jämfört med föregående år. Män är mer nöjda med sin 

närmaste chef än vad kvinnor har svarat. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är kvinnodominerade 

arbetsplatser vilket gör att det den mindre gruppens svar blir tydligare. Det krävs en positiv förändring hos 

många för att kunna höja indexvärdet i den större gruppen. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

HME 

motivation: 

medarbetarnas 

upplevda 

motivation i 

arbetet 

(index) 

 80 80 79 83   

  80 79    

  77 80    

Kommentar: 

Resultatet för HME motivation är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Både kvinnor och män 

upplever till stor del motivation i arbetet. Det här är ett index där 100 är eftersträvansvärt eftersom en 

människa som upplever motivation i arbetet även troligtvis trivs och mår bra på jobbet. Medarbetare i Barn- 

och utbildningsnämndens verksamheter arbetar med barn och elever, varför medarbetarnas relationella 

förhållningssätt och värdegrund behöver bottna i skollagen 1 kap 4§ 

Syftet med utbildningen inom skolväsendet 

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så 

att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

HME 

styrning: 

medarbetarnas 

uppfattning 

om 

tydligheten i 

styrningen på 

arbetsplatsen 

(index) 

 82 80 80 86   

  81 81    

  76 77    

Kommentar: 

Det är mycket små förändringar i resultaten. Både män och kvinnor önskar tydligare styrning. I det stora hela 

ska Barn- och utbildningsnämnden vara nöjd med sitt resultat då det är lite högre än för kommunen som 

helhet. Det pågår ett utvecklingsarbete inom nämndens verksamheter som förhoppningsvis även kommer ge 

positiv effekt på styrningsindexet inom några år. 

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: 

Barn- och utbildningsnämnden har inga nämndmål eller indikatorer mot fullmäktigemål 2. 

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: 

Barn- och utbildningsnämnden har inga nämndmål eller indikatorer mot fullmäktigemål 3. 

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. 
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Bedömning 

 

Kommentar: 

Barn- och utbildningsnämnden har inga nämndmål eller indikatorer mot fullmäktigemål 4. 

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: 

Barn- och utbildningsnämnden har inga nämndmål eller indikatorer mot fullmäktigemål 5. 
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Ekonomi 

Driftredovisning 

Redovisning (tkr) Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

2020 

Kostnader 576 884 601 900 624 000 583 527 -40 473 

*Varav personal 380 375 390 961 422 900 395 025 -10 414 

Intäkter -78 600 -70 196 -93 594 -35 025 58 569 

      

Nettokostnader 498 285 531 704 530 406 548 502 18 096 

      

Nettobudget 500 525 536 727 548 502 548 502 0 

      

Resultat i förhållande till budget 2 240 5 023 18 096 0 18 096 

Barn-och utbildningsnämndens resultat för 2020 är ett överskott på 18 096 tkr, en positiv avvikelse på 

3% av nettobudgeten. Överskottet är framförallt av engångskaraktär kopplat till specifika 

omständigheter för året. Coronapandemin har haft stor påverkan på verksamheten och bidrar till 

överskottet på flera sätt. Förändring avseende kriterier för periodisering av bidrag mellan åren har en 

stor del i årets överskott. Förseningar i lokalinvesteringar av olika karaktär bidrar till temporärt lägre 

lokalkostnader. Det förbättrade resultatet påverkas även av lägre omfattning av barn och elever jämfört 

med budgeterat. Samtidigt har ersättningar för asylsökande barn och elever inte reducerats i den takt 

som indikerats vilket medfört att dessa erhållits i betydligt högre omfattning än budgeterat. 

Överskottet påverkas även av att det varit temporära vakanser i verksamheten på flera positioner, att 

vikarier inte tillsatts i samma omfattning som frånvaro samt problem att få in extra resurser. 

Budgeten för året är 548 502 tkr. Den har ökat jämfört med tidigare år med kompensation för 

löneökningar, driftkostnadseffekt för investeringar och internhyreseffekt för lokalers 

komponentavskrivningar. Budgeten har också justerats under året avseende folkhälsonämndens 

kostnader för kostnadsökningar samt nya produktionsköket. Etableringsersättningen är 1 700 tkr vilket 

är en minskning mot föregående år med 2 300 tkr. Asylersättningen budgeteras uppgå till 2 500 tkr 

vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Statsbidragen som hanteras i internbudgeten 

budgeteras till 37 400 tkr, ytterligare bidrag tillkommer normalt under året med direkt koppling till 

motsvarande prestation/kostnad. 

Avvikelsen för året på totalt 18 096 tkr fördelas på ett överskott inom förvaltningsgemensamt på 957 

tkr, ett överskott inom förskolan på 7 386 tkr och ett överskott inom grundskolan på 9 753 tkr. 

Överskottet inom förvaltningsgemensamt är framförallt en följd av temporära vakanser i verksamheten 

för förvaltningschef och verksamhetschef för grundskolan samtidigt som planerade aktiviteter inte 

kunnat genomföras på grund av pandemin. Omfattningen av omställningskostnader för personal har 

däremot varit i en högre omfattning än budgeterat. Överskottet inom förskolan och grundskolan har 

flera gemensamma orsaker. Pandemin har medfört en del ökade kostnader för anpassningar av 

verksamheten och mycket merarbete samtidigt som det inom flera områden medfört lägre kostnader. 

Personalkostnader är på grund av pandemin lägre än planerat till följd av flera faktorer. Vikarier har 
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inte tagits in i samma omfattning som brukligt då det samtidigt varit en högre frånvaro av barn och 

elever samt för att det för delar inte funnits vikarier att tillsätta. Bemanningsenhet har för året 

genererat ett oplanerat överskott till verksamheten. Ersättning har erhållits för kompensation av 

sjuklönekostnader enligt riksdag och regeringens tillfälliga regler avseende detta på grund av 

pandemin. Inom elevhälsa har resurser temporärt lånats ut till socialnämnden vilket bidragit till lägre 

kostnader inom elevhälsan. Måltidskostnaderna har tillfälligt reduceras till följd av pandemin till följd 

av en högre frånvaro av barn och elever i verksamheten. Kompetensutveckling och 

utvecklingsaktiviteter har inte kunnat genomföras som planerat vilket påverkat till lägre kostnader för 

året men samtidigt byggt upp en fortbildningsskuld för framtiden. Inköp av material av olika karaktär 

har nedprioriterats i kombination med att leveranser försenats till kommande år. Kriterierna för 

periodiseringar av externa bidrag mellan åren har stramats upp vilket medfört att en lägre omfattning 

kunnat föras vidare till 2021 och därmed har en större del av dessa resultatförts på året. 

Lokalkostnaderna är temporärt lägre än budgeterat på grund av förseningar i byggnation av ny 

förskola vilket i sin tur försenat lokalerna för grundsärskolan. Det har även varit en lägre drifteffekt för 

moderna lärmiljöer. Vad gäller omfattningen av barn och elever så har frånvaron varit högre än 

normalt samtidigt som den totala omfattningen varit lägre än budgeterat framförallt inom förskolan 

och fritidsverksamheten. Inom grundsärskolan har omfattningen av elever varit högre än budgeterat. 

Omfattningen av asylsökande barn och elever i verksamheten har inte reducerats i samma takt som 

budgeterat vilket medfört att asylersättningen är betydligt högre än budgeterat framförallt inom 

grundskolan. 

Inför 2019 genomförde barn- och utbildningsnämnden förändringar i den socioekonomiska 

tilldelningen till förskolor, grundskolor och fritidshem. Tilldelningen som syftar till att uppväga 

skillnader i barns bakgrund och förutsättningar blev tydligare och samtidigt infördes årlig 

återrapportering av insatserna. Från enheterna som erhållit tilldelning rapporteras att det under 2020 på 

grund av pandemin varit insatser som inte kunnat genomföras i planerad omfattning för tex 

utbildningar och samtal och bemötande av familjer i utsatta områden. Socioekonomiska medel har 

under året framförallt använts till resursförstärkningar och inköp av pedagogiskt material. 

Resursförstärkningar har fortsatt arbeta med vi-känsla, integration och det sociala samspelet och att 

möta barns behov av språk och lekutveckling. Det har även skett ytterligare satsningar på pedagogiskt 

material för att stimulera barnens språkutveckling, samspel med barn och lekförmåga. Effekterna 

under året har inte varit lika markanta som föregående år men är fortfarande positiva vad gäller 

medvetenhet och insatser för att utjämna socioekonomiska skillnader. 

Åtgärdsplan vid obalans 

Barn- och utbildningsnämndens överskott för året är framförallt av temporär karaktär. Det är mycket 

positivt att obalansen är ett överskott och istället för ett underskott. Det är dock väldigt olyckligt att 

alla medel inte kunnat komma till nytta fullt ut för att hantera verksamheternas stora behov. En 

översyn med åtgärder behövs för att säkerställa framtida budget i balans. 

Coronapandemin är en yttre omständighet vars omfattning och effekter varit väldigt svåra att bedöma. 

2020 års erfarenheter av dem behöver sammanställas för att säkerställa en bättre framtida kontroll av 

dess effekter på verksamhetens olika delar. Inom barn- och utbildningsnämnden behövs 

handlingsplaner finnas när till exempel personalomfattning och kompetensutveckling inte kan 

genomföras som planerat. Signalsystemet mellan nämnder avseende påverkan på ersättningar från stat 

likväl som på reducerade kostnader för tex måltider och bemanning behöver säkerställas så de blir 

snabbare och tydligare. 

Statsbidragsöverskottet för året är av temporär karaktär till följd av förändring av 

redovisningsprinciperna. Bedömningen av bidragen utifrån de nya kriterierna försvårades av 
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förändringar i personalen både avseende verksamhetschef för grundskolan och personal för hantering 

av statsbidragen. Merparten av bidragen som är föremål för periodisering mellan åren hanteras inom 

grundskolan. Det behöver tas fram en mer överskådlig sammanställning av bidragen och dess status 

inklusive implementering av regelbundna bedömningar av dess progress. 

Lokalkostnader har ett överskott för året kopplat till förseningar avseende byggnationer vilka det 

signalerats om i årets prognoser. Det är relativt vanligt förekommande. Inför 2021 har åtgärder redan 

vidtagits i internbudgeten för att hantera detta inom barn-och utbildningsnämnden och extra kontroller 

kommer ske i samband med ekonomiska uppföljningar. Det behöver säkerställas ett bättre 

signalsystem mellan nämnder avseende de ekonomiska konsekvenserna av ändringar i planer för 

lokaler. 

Omfattning av antal barn och elever för året har det signalerats tidigt om i årets prognoser. Den största 

avvikelsen är inom förskolan där arbete redan är igångsatt för att förbättra prognostisering och 

budgetering av framtida omfattning. Därefter behöver motsvarande ske för fritidshem som likt 

förskolan är väldigt svår att förutsäga omfattningen på. För elever i extern regi finns sedan tidigare 

handlingsplaner som ska genomföras men försenats på grund av pandemin. Det omfattar till exempel 

tätare frekvens på avstämning och fakturering av elever från andra kommuner. 

Personal har varit svårt att prognostisera utvecklingen under pandemin. Det överskott som genereras 

avseende personal till följd av pandemin är av temporär karaktär och dessutom svår att påverkad och 

beräkna. Inom förskolan genomfördes åtgärd under senare delen av året för att säkra upp vikarier till 

verksamheten. Det behöver som påtalat under punkten avseende pandemin handlingsplaner för detta. 

Det överskott som genereras avseende personal som inte är kopplade till pandemin utan är en följd av 

temporära vakanser som generellt uppstår så finns sedan tidigare verktyg för att beräkna, följa upp och 

signalera dessa. Det som behöver säkerställas är hantering av det överskott som uppstår till följd av 

temporära vakanser. 

Uppföljning av treårsbudget 

Redovisning (tkr) Ingående 

balans 2020 

Utfall 2020 Prognos 2020-

2022 

Resultat i förhållande till budget 0 18 096 0 

Ingående balans 2020 är 0 efter att kommunfullmäktige beslutade att alla nämnders över- och 

underskott elimineras inför den här treårsperioden. 

Utfall 2020 är ett överskott på 18 096 tkr, 3% av budgeten. Orsakerna till överskottet är framförallt av 

engångskaraktär på grund av specifika omständigheter för året. Coronapandemin har bidragit till 

överskott på flera sätt liksom förändring av kriterier för bidragsperiodiseringar. Försenade 

lokalinvesteringar samt lägre omfattning av barn och elever i verksamheten medför också temporärt 

överskott i verksamheten. Högre omfattning av asylersättningar och temporära vakanser bidrar också 

till årets överskott. 

Prognosen för 2020-2022 är 0, dvs att verksamheten ekonomi är i balans men med stor osäkerhet då de 

ekonomiska förutsättningarna inte är klara för hela perioden. Införandet av 1% ramtilldelning from 

2021 beräknas medföra ett årligt effektiviseringskrav för potentiellt högre löneökningar inkluderat 

effekten för ersättning till externa anordnare. Asylersättningarna beräknas reduceras succesivt. 
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Investeringskostnader 

Investeringar (tkr) Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

2020 

Varav 

överförs till 

nästa år 

Inventarier 3 509 3 500 3 500 0 0 

Teknikcenter* 452 459 548 89 89 

Ny förskola* 75 0 1 775 1 775 1 775 

Digitalisering 574 0 0 0 0 

It-verktyg 966 918 2 000 1 082 1 082 

Grundsär 0 0 1 000 1 000 1 000 

Moderna lärmiljöer 0 212 1 000 788 788 

Aggerudsskolan 0 181 500 319 319 

Giftfri förskola 0 0 1 000 1 000 1 000 

Summa investeringsutgifter 5 576 5 270 11 323 6 053 6 053 

Barn- och utbildningsnämndens investeringar under året uppgår till totalt 5 270 tkr, 47% av 

investeringsbudgeten. 3 500 tkr för inventarier avser inköp av tex möbler, skrivare, ljudanläggning och 

skrivbordscyklar. 459 tkr för teknikcenter avser framförallt resurser för utvecklingsarbete. 918 tkr it 

verktyg avser skrivare och teknik för digital undervisning. 212 tkr för moderna lärmiljöer avser inköp 

av möbler för modernare undervisningsmiljöer. 181 tkr för Aggerudsskolan avser inköp av bland annat 

möbler i samband med renoveringen av skolan som påbörjats under hösten 2020. 

Investeringsbudgeten är totalt 11 323 tkr varav 9 000 avser investeringsbudget för 2020 och 2 323 

avser investeringsbudget som flyttats med från 2019 för teknikcenter och ny förskola. 

Avvikelsen för året är totalt 6 053 tkr för specifika investeringsprojekt för vilka kvarvarande medel 

överförs till nästa år. Teknikcenter beräknas avslutas under våren 2021. Medel för ny förskola 

beräknas användas när den nya förskolan tas i drift under 2021. Den nya förskolan frigör lokaler till 

grundsärskolan under 2021. Genomförandet av IT-verktyg har behövt prioriteras ner under året och 

beräknas därför fullföljas under nästa år. Aggerudsskolans upprustning har påbörjats under hösten 

2020 men kommer färdigställas under 2021. Giftfri förskola har prioriterats ner under året och 

beräknas genomföras under 2021. 

Internkontroll 

Syftet med intern kontroll är att styrelser och nämnder med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att 

följande mål uppnås: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 
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Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är en stor del av Karlskoga kommun vilket medför ett 

behov av tydlighet och medvetenhet hos nämnd och förvaltning kring intern kontroll. Nämndens 

internkontrollområde för 2020 är följande: 

• Övergångar mellan stadier och skolor 

• Kvalitetssäkra det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå 

Områdena för internkontroll interagerar med Gymnasienämndens verksamheter och de har samma 

internkontrollområden. 

Resultat 

Barn- och utbildningsnämnden har två internkontrollområden för 2020 

• Övergångar mellan stadier och skolor 

• Kvalitetssäkra det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå 

Övergångar mellan stadier och skolor 

Uppdraget för internkontrollområdet Övergångar mellan stadier och skolor omfattar uppföljning och 

analys av övergångar mellan olika stadier och skolor: 

• Förskola - Förskoleklass 

• Förskoleklass - Årskurs 1 

• Årskurs 3 - Årskurs 4 

• Årskurs 6 - Årskurs 7 

• Årskurs 9 - Årskurs 1 gymnasiet 

• Grundsärskolan - Gymnasiesärskolan 

• Från en skola till en annan 

• Byten av klass och skola 

Som ett led i internkontrollarbetet har representanter från grundskolan, förskolan och gymnasiet 

arbetat med att ta fram enhetliga överlämningsplaner (så kallade Brygganplaner) för samtliga 

övergångar mellan stadier och skolor. Genom att överlämningsplanerna nu får en enhetlig layout och 

struktur så blir det tydligare vem som ska göra vad och när det ska ske. Under arbetet med övergångar 

har det blivit tydligt att riktlinjer och rutiner behöver tas fram på huvudmannanivå för övergångar men 

även för elever i behov av särskilt stöd. 

Under hösten har en utvärdering genomförts av övergångarna. Övergångar kommer vara ett 

internkontrollområde även under 2021 och det kommer då behövas genomföras ytterligare utvärdering 

och analys av övergångar för att säkerställa att kommunikationen och dokumentationen vid 

övergångar har förbättrats. 

Kvalitetssäkra det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå 

Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att nämnden och skolenheterna ska följa upp 

verksamheten, analysera resultaten i förhållande till målen och utifrån det planera och utveckla 
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verksamheten (Skolverket 2012). Det systematiska kvalitetsarbetet konkretiseras i förvaltningens Mål- 

och budgetdokument och varje skolenhets verksamhetsplan. Verksamhetsplanerna följs upp och 

analyseras i verksamhetsberättelser som även är en form av läsårsanalyser. De utgör även underlag till 

delårs- och årsrapporter som går till nämnden och kommunfullmäktige. Syftet med verksamhetsplaner 

och verksamhetsberättelse är att synliggöra en arbetsprocess där erfarenheter tas tillvara och omprövas 

för ständiga förbättringar. 

Som stöd i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet beslutar nämnden om en plan för det 

systematiska kvalitetsarbetet för varje år. Planen innehåller en planering för när aktiviteter ska ske för 

styrning, uppföljning och analys samt presentation av resultat. I planen framgår även vilken funktion 

som har ansvaret för genomförandet samt vilken funktion som har beslutanderätten. Beslutanderätten 

är baserad på nämndens delegationsordning. 

De senaste tre åren har mycket arbete lagts på att bygga upp en ny struktur vid skolförvaltningen vilket 

även påverkar utförandet av det systematiska kvalitetsarbetet. Både grundskolan och förskolan har 

många nyrekryterade rektorer, det är många nya förstelärare i grundskolan, gymnasieverksamheten 

genomför besparingsåtgärder, skolkontorets personalgrupp har förändrats till följd av 

personalomsättning och organisationsförändringar samt att ett beslutsstödsystem har köpts in som 

förutom rapporter för ekonomi, personal och målstyrning även har många rapporter för uppföljning 

och analys av antal elever, betyg, nationella prov, frånvaro med mera. 

När man arbetar med de administrativa processerna som många gånger utgör det systematiska 

kvalitetsarbetet så får man inte glömma bort att kvalitetsarbetet ska säkerställa likvärdig utbildning för 

våra elever, samt likvärdig omsorg för våra barn. Som vårdnadshavare ska man vara trygg med att 

barnen och eleverna får den omsorg och utbildning som de har rätt till. För att vara en rättssäker 

förvaltningsmyndighet så behövs det tydlig dokumentation och spårbarhet. Det är inte samma sak som 

att skriva planer och dokument som ingen läser. Utan det handlar om innötning av ett arbetssätt där 

man vet hur man ska agera i olika situationer. Här har vi fortfarande utmaningar eftersom varje 

förskola, skola och program är olika och varje rektor behöver ha möjlighet och utrymme inom sitt 

mandat. 

Kvalitetssäkringsarbetet är fortfarande i sin linda och behöver pågå under flera år. Mycket av 

kvalitetssäkringen handlar om att bygga upp strukturer och rutiner samt göra dem kända. Utöver det så 

behöver pågående utvecklingsarbeten följas upp och det behöver finnas spårbarhet i de analyser som 

görs av olika former av handlingsplaner och åtgärdsprogram. I det här ligger även att förbättra 

kommunens egna analyser av måluppfyllelsen, samt utbilda i hur man gör uppföljning och analys av 

sin verksamhet. 

I praktiken innebär kvalitetssäkringen av det systematiska kvalitetsarbetet bland annat kontroller av att 

tidplaner efterlevs. Planen för det systematiska kvalitetsarbetet anger vad som ska göras och i 

internkontrollområdet ingår att studera både vad som ska göras och hur det görs. För att lyckas med 

internkontrollen har förvaltningssekreteraren en viktig roll genom att kontrollera att ärenden kommer 

med till nämnden enligt planen för det systematiska kvalitetsarbetet och dess underliggande rutiner. 

Självskattning av internkontrollen som helhet 

Självskattningen görs utifrån en bedömning av nedanstående frågeställningar: 

• Är valet av granskningsområden kopplade till nämndens mål eller processer? 

• Gjordes en riskanalys innan granskningsområdena fastställdes? 
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• Vem styr prioriteringarna? 

• Är rollerna mellan de förtroendevalda och tjänstemännen tydliga? 

• Hur fungerar den interna kontrollen? 

• Varför fungerar den? Varför fungerar den inte? 

• Är den interna kontrollen effektiv (har den fokus på rätt saker)? 

• Är den interna kontrollen tillräcklig? 

Svag Tillfredsställande God Mycket god 

 X   

Internkontrollområdena för 2020 är framtagna genom en riskanalys och är prioriterade utifrån Barn- 

och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Arbetet med riskanalyser har utvecklats under de 

senaste åren och det ger politikerna ett värdefullt underlag för att få kunskap om nuläge i primära 

verksamhetsfrågor. Genom ett systematiskt arbete med mål, budget, riskanalys och 

verksamhetsuppföljningar så sker det ett kontinuerligt arbete med internkontrollfrågor utan att 

använda ordet intern kontroll. Allt hänger på att ha ett ständigt pågående systematiskt 

förbättringsarbete. 

Framtidsanalys 

Corona-effekt 

2020 har till stor del påverkats av Corona-pandemin, den har lagt en sordin på hela samhället och 

skolan inte minst. 2020 benämns av många som ett förlorat år, men för alla våra barn och elever har 

året pågått nästan som vanligt, bara lite tråkigare. Läxor, prov, tester har nästan alla varit desamma. Vi 

måste inför 2021 hjälpas åt att få barnen och eleverna att åter få blicken att lyfta och se att det finns en 

tid när man får vara nära utan att vara rädd för virus. Detta ställer krav på alla vuxna, och för vår del, 

på all personal i våra verksamheter som är ”viktiga vuxna” för barn och elever som lever under svårare 

förhållanden än andra. Vi behöver ingjuta hopp och försöka häva den psykiska ohälsa som fått ett 

grepp om många under 2020. Det kommer att ta tid, även om barn tenderar att glömma fortare än 

vuxna. Det kommer att ta kraft från vår personal. Här har vi ett stort ansvar i skolans värld, men jag är 

övertygad om att vi alla kommer att göra vårt yttersta för att få se blicken i barnens och elevernas ögon 

igen. 

Segregation 

Vi ser redan nu segregation kring flera av våra skolor. Detta måste vi stävja i tid, dvs redan nu. Vi 

behöver få till en samverkan i hela kommunen, både inom olika delar av den offentliga sektorn, det 

privata näringslivet och i civilsamhället. Vi har ett nytt samhälle som vi måste skapa tillsammans och 

värna invånarna i det. Vi måste få likvärdighet för både barn, ungdomar och vuxna. Barn- och 

utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar egentligen bara den yngre generationen, men för att få 

till likvärdighet för barn och elever på alla plan måste vi även innefatta deras livsmiljö. Här måste vi ta 

krafttag och det måste ske snart. Helst igår. 

Elevfokus - kompetensförsörjning 
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Den sedan i höstas nya ledningsgruppen på Skolförvaltningen startade upp sitt arbete med att 

formulera sitt motto, sin vägledning. Det blev ”För barnen och eleverna”. Detta borde vara självklart i 

hela Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, men något vi varje dag måste påminna oss 

om. Det ska genomsyra allt vi gör. I omsorgen, undervisningen, skolskjutsen, medarbetarsamtalet, när 

vi lagar en vattenskada eller plåstrar om ett skrubbsår. I vår verksamhet formuleras det ofta 

”elevfokus”. Vi ska sätta dem vi är till för i främsta rummet. Och det är barnen och eleverna. För att 

kunna göra detta behöver vi verktyg. Och våra viktigaste verktyg är våra medarbetare. Vi behöver 

alltså välfungerande, trimmade medarbetare. Medarbetare och chefer som drivs av att vara till för 

barnen och eleverna. Som blir lyckliga av att hoppet tänds i de yngres ögon och gläds med dem när de 

lyckats med något de kämpat med. Arbetsmiljö och kompetensförsörjning är två viktiga ord i det 

sammanhanget som vi har ett pågående arbete kring och måste växla upp. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen inom Barn- och utbildningsnämnden är stigande och ska fortsätta på den inslagna 

linjen. Många insatser är igång och fler håller på att startas upp. Våra insatser ska vara långsiktiga och 

välgrundade. Vi måste vara uthålliga men ändå följa upp och justera när så behövs. Vi ska vara 

prestigelösa men stå för det vi i professionen anser vara rätt. Vi ska ge våra barn och elever rätt 

förutsättningar att nå så långt som möjligt. Och vi är på god väg även om fortsatt utveckling är absolut 

nödvändig. 
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Gymnasienämnden 

Ekonomiskt resultat 

-1 019 tkr 

 

Ansvarsområde 

• Gymnasieskola 

• Gymnasiesärskola 

• Centralt skolstöd, skolsköterskor för elever på Möckelngymnasiet 

• Kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar 16-20 år (KAA) 

• Kommunal vuxenutbildning 

• Lärcentrum, erbjuder distansstudieplatser för vuxenstuderande och tentamensmöjligheter för 

högskolestuderande 

• SO-kansliet, samordnar utbildningen i samhällsorientering för nyanlända i Örebro län 

• Yrkeshögskolan 

 

Ansvarig ordförande  

Jonas Bergman-Wallin (M) 

 

Ansvarig förvaltningschef  

Mikael Blom 
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Viktiga händelser 

Coronapandemin 

Coronapandemin har medfört att gymnasieskolan och vuxenutbildningen sedan i mars har bedrivit sin 

undervisning via distans alternativt i kombination med närundervisning. Trots stora tekniska- och 

pedagogiska utmaningar är resultatet gott. 

God måluppfyllelse 

Trots stora utmaningar under året på grund av pandemin är måluppfyllelsen fortsatt hög i 

gymnasieskolan. Måluppfyllelsen avser studieresultat, trygghet, studiero och HME-värde. 

Renovering av Möckelngymnasiet i Degerfors 

Lokalerna har renoverats med avseende på fönster, golv och ytskikt. 

Vuxenutbildningens utbud och flexibilitet 

Vuxenutbildningen har under året utvecklat utbud och arbetsformer. Det ger kommuninvånarna fler 

valmöjligheter och flexibla studieformer. 

Samverkansavtal uppsagt 

Samverkansavtalet som reglerar samarbetet kring gymnasieskola och vuxenutbildning mellan 

Karlskoga och Degerfors kommuner har sagts upp och förhandlingar om hur samarbetet ska se ut 

framåt har påbörjats. 
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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: 

Gymnasienämnden har inget nämndmål och indikator mot fullmäktigemål 1. 

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: 



 

  63 

Andelen elever som påbörjar ett nationellt gymnasieprogram och som når målen för en 

gymnasieexamen är hög. Andelen elever som uttrycker att de känner sig trygga i skolan är också 

fortsatt hög. Det pågår ett arbete i nämndens alla verksamheter med att långsiktigt förbättra 

måluppfyllelsen avseende studieresultat, trygghet och studiero. En del av det arbetet handlar även om 

att öka motivationen hos eleverna så att de når högre resultat. 

Vuxnas lärande är en verksamhet som spänner över många områden. Vuxenutbildningen har dels ett 

kompensatoriskt uppdrag, dels ett uppdrag att möta kompetensförsörjningsbehovet lokalt och 

regionalt. SFI har ett fortsatt högt söktryck och intag sker kontinuerligt. Intresset är stort för att få gå 

en utbildning inom yrkesvux och utbudet inom Örebro län är omfattande. Gymnasienämndens eget 

utbud har utökats under 2020 och det finns numer utbildningar mot barnskötare, vårdbiträde, 

undersköterska, industri och kock. Inom yrkesvux grundläggande- och gymnasiala kurser sker den 

mesta undervisningen på distans. Många elever tycker att det är en svår studieform och därför erbjuds 

handledningspass vid något tillfälle per vecka. Möjligheten till handledning kommer att förbättras 

under 2021. 

På grund av Coronapandemin och de riktlinjer som fastställts av Folkhälsomyndigheten har 

undervisningen inom gymnasieskola och vuxenutbildning sedan mars till allra största del bedrivits 

som distans- och fjärrundervisning alternativt i kombination med närundervisning. Elever på 

yrkesprogram och elever med behov av stöd har i olika omfattning varit på plats i skolan under hösten. 

Det samma gäller för elever som studerar på introduktionsprogrammet och gymnasiesärskolan. 

Inom gymnasiesärskolan har ett projekt påbörjats i samarbete med Activa som syftar till att stärka 

arbetet kring arbetsplatsförlagt lärande, APL. Det sker i samarbete med rådgivare från Skolverket. Det 

har varit ett framgångsrikt arbete som ökar chanserna för elever från gymnasiesärskolan att komma ut 

i arbete eller praktik efter avslutade studier. 

Samverkan med andra aktörer är viktigt för både gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det kan 

handla om samarbete kring APL inom yrkesutbildningar, inom Teknik- respektive Vårdcollege, 

universitet, idrottslag inom NIU och studiebesök i till exempel det lokala näringslivet. Under 2020 har 

internationella utbyten för både medarbetare och elever ställts in. En utökad samverkan med 

socialtjänst och folkhälsoförvaltningen har initierats för att utveckla arbetet med tidiga och 

samordnade insatser. 

Gymnasienämnden har valt att knyta samtliga nämndmål till fullmäktigemål 2 Ett gott liv. Det pågår 

ett stort utvecklingsarbete inom nämndens verksamheter med målsättningen att det ska vara god 

kvalitet på samtliga nivåer. Det ska även vara en enkel och rättssäker struktur. Hela nämndens 

verksamhet har fokus på elevernas bästa och har därför valt en nämndmålstruktur som är tydlig och 

enkel. Alla anställda inom gymnasienämndens verksamheter bidrar till ett gott liv för eleverna. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel 

ungdomar i 

gymnasiet år 1 

som anger att 

de mår bra 

varje dag/ofta, 

andel (%) 

 92% 87% 86% 90%   

 86% 81% 81%    

 97% 91% 91%    

Kommentar: 
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Resultaten för 2020 är jämförbara med 2019 men för de senaste tre åren är dock trenden nedåtgående både 

bland kvinnor och män, även om resultatet är inom målvärdet för god måluppfyllelse. Kvinnor anger i lägre 

grad att de mår bra varje dag/ofta. Det är oklart om kvinnor mår sämre än männen eller om kvinnor har lättare 

att sätta ord på sina känslor än vad unga män har. Det finns dock en tendens att kvinnor till exempel oroar sig 

mer för studieresultat än vad unga män gör. 

Ångest är enligt elevhälsan det som en stor andel av de elever som uppger som anledning till att man mår 

psykiskt dåligt. Huruvida det är ångest eller oro som de flesta har elevhälsan svårt att avgöra. Det vi vet är att 

elever idag använder sig av termer tillhörande psykiatrin när man ska ange hur man mår, man säger oftast 

ångest istället för oro i många fall. 

Ett bra mående är viktigt och är prioriterat. Många gånger kan ungdomar trivas i skolan och prestera på ett bra 

sätt och ändå må dåligt. Det är komplext eftersom en mängd faktorer kan påverka måendet. Skolan är en 

viktig aktör för att ge förutsättningar för ett bra mående. Arbetet med studiero, trygghet, trivsel, bemötande 

och att eleverna ska lyckas med sina studier är prioriterade område i skolornas systematiska kvalitetsarbete 

eftersom det är en förutsättning för elevernas mående. Gymnasienämnden har också gjort en satsning för att 

utveckla arbetet med psykisk ohälsa. Bland annat har elevhälsan förstärkts med en kurator. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel 

ungdomar i 

gymnasiet år 1 

som ser positivt 

på framtiden 

stämmer 

mycket 

bra/ganska bra, 

andel (%) 

 93% 96% 95% 98%   

 95% 95% 93%    

 91% 96% 96%    

Kommentar: 

Resultaten för 2020 är jämförbara med 2019 och det totala resultatet är inom målvärdet för god 

måluppfyllelse. Kvinnor anger i något lägre grad än män att de ser positivt på framtiden. 

Noterbart är att 95 % av eleverna som svarat på enkäten uppger att de ser positivt på framtiden. Det är viktigt 

att skolan ger eleverna de kompetenser som krävs för att de som individer ska kunna göra egna val. Genom att 

en hög andel av eleverna får en gymnasieexamen ger det framtidstro eftersom en gymnasieexamen är viktig 

för att en ung vuxen antingen ska etablera sig på arbetsmarknaden alternativ gå vidare till högre utbildning. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Gymnasieelever 

med examen 

inom 4 år, 

hemkommun, 

andel (%) 

 71% 70% 67% 76%   

 80% 73% 69%    

 62% 67% 66%    

Kommentar: 

Den stora vattendelaren mellan ungdomar måluppfyllelse inom gymnasieskolan är mellan de som är behöriga 

och påbörjar ett nationellt program efter årskurs 9 och de som inte gör det. Det är stor del av ungdomarna som 

inte går ut gymnasiet med gymnasieexamen efter fyra år. Det beror på att för många ungdomar inte är 

behöriga till ett nationellt gymnasieprogram efter årskurs 9 utan istället börjar på introduktionsprogrammet 

med syfte att ta igen det de inte har klarat under sin tid i grundskolan. 
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Resultaten för eleverna på introduktionsprogrammet har sjunkit de senaste åren. Förklaringen är att antalet 

elever har ökat och många av de som börjat saknar många godkända betyg från grundskolan och deras 

utbildningsresa är lång. Det försämrade resultatet kan också förklaras med att antalet nyanlända med liten 

skolbakgrund har ökat kraftigt. Inom introduktionsprogrammen handlar det framför allt om att fortsätta 

utveckla samverkan med det kommunala aktivitetsansvaret, Finsam, Activa, socialtjänsten och Vuxnas 

lärande. 

För elever som påbörjar ett nationellt gymnasieprogram efter årskurs 9 är resultaten betydligt bättre. 

Resultaten för studieförberedande- och yrkesprogram är fortsatt goda och ligger i nivå med de 25 % bästa 

kommunerna i Sverige. 

Mål 2.1 Alla elever uppnår sina utbildningsmål, examen eller är förberedda för en etablering på 

arbetsmarknaden 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Covid-19 medförde att all gymnasieundervisning gick över till distans under våren. En undersökning 

genomfördes bland elever och lärare innan vårterminen avslutades för att fånga upp vad som har 

fungerat och vad som behöver utvecklas ytterligare. En lärdom blev "Att måluppfyllelse kan ske på 

många olika vis". 

Gymnasienämnden bedömer att det nämndmålet kommer vara delvis uppfyllt 2022. I förskolan och 

grundskolan pågår ett stort arbete med språkplaner och i grundskolan arbetar man även fram 

matematikplaner. Detta arbete kommer förhoppningsvis leda till att fler elever går ur 9:an och vara 

behöriga till nationella program på gymnasiet, inom några år. Målsättningen är att alla elever ska 

uppnå sina utbildningsmål, examen eller vara förberedda för en etablering på arbetsmarknaden. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Gymnasieelever 

med examen eller 

studiebevis inom 4 

år, hemkommun, 

andel (%) 

 77.1% 73.3% 71.8% 81.0%   

 84.5% 76.4% 74.6%    

 69.0% 69.9% 69.1%    

Kommentar: 

Den stora vattendelaren mellan ungdomar måluppfyllelse inom gymnasieskolan är mellan de som är behöriga 

och påbörjar ett nationellt program efter årskurs 9 och de som inte gör det. 

Det är stor del av ungdomarna som inte går ut gymnasiet med gymnasieexamen efter fyra år. Det beror på att 

för många ungdomar inte är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram efter årskurs 9 utan istället börjar på 

introduktionsprogrammet med syfte att ta igen det de inte har klarat under sin tid i grundskolan. 

Resultaten för eleverna på introduktionsprogrammet har sjunkit de senaste åren. Förklaringen är att antalet 

elever har ökat och många av de som börjat saknar många godkända betyg från grundskolan och deras 

utbildningsresa är lång. Det försämrade resultatet kan också förklaras med att antalet nyanlända med liten 

skolbakgrund har ökat kraftigt. Inom introduktionsprogrammen handlar det framför allt om att fortsätta 

utveckla samverkan med det kommunala aktivitetsansvaret, Finsam, Activa, socialtjänsten och Vuxnas 

lärande. 
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För elever som påbörjar ett nationellt gymnasieprogram efter årskurs 9 är resultaten betydligt bättre. 

Resultaten för studieförberedande- och yrkesprogram är fortsatt goda och ligger i nivå med de 25 % bästa 

kommunerna i Sverige. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Betygspoäng efter 

avslutad 

gymnasieutbildning, 

kommunala skolor 

 14.1 14.2 14.4 14.6   

 14.9 14.8 14.9    

 13.4 13.8 14.1    

Kommentar: 

Betygspoängen för Karlskoga är 14,4 vilket är en ökning jämfört med 2019. Det är ett bra resultat! Karlskoga 

ligger högst i Örebro län 2020 och på samma nivå som genomsnittet i riket (14,4 för 2020). 

Vid en djupare analys av betygspoängen framgår det att de högskoleförberedande programmen har 

betygspoäng på 14,7 och för yrkesprogrammen är motsvarande siffra 13,7. De program som har 14,2 eller 

högre är Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hantverksprogrammet Frisör, Vård- och 

omsorgsprogrammet, El- och energiprogrammet samt Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. 

Covid-19 medförde att all gymnasieundervisning gick över till distans under våren. Med kort varsel ställde 

lärarna om till digital undervisning. Det krävde mycket planering och förmåga till struktur, både av elever och 

lärare. En undersökning genomfördes bland elever och lärare innan vårterminen avslutades. En lärdom blev 

"Att måluppfyllelse kan ske på många olika vis". 

Sammanfattningsvis så var 2020 allt annat än normalt. Både elever och personal har tagit sig an utmaningarna 

med den äran, vilket inte minst syns i resultaten för framförallt eleverna i årskurs 3. Det finns all anledning för 

personalen inom gymnasieskolan att vara stolt över den verksamhet som bedrivits. 

Mål 2.2 Alla ungdomar 16-20 år befinner sig i utbildning, arbete eller praktik 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Gymnasienämnden bedömer att det kommer vara en god måluppfyllelse 2022. Under 2020 har vi haft 

en positiv trend till ökad samverkan inom kommunens olika verksamheter för målgruppen unga som 

varken arbetar eller studerar. Gymnasieskolans introduktionsprogram liksom Vuxnas lärande har ökat 

sin samverkan med kompetensförsörjningsenheten i kommunen. Samverkan bidrar till en mer effektiv 

samordning av arbetsförberedande och studieförberedande insatser för målgruppen. Skolförvaltningen 

är liksom tidigare år en partner i samverkansplattformen på Finsam, där de arbetsförberedande och 

studiemotiverande insatserna på Coachingteamet finns att tillgå för KAA-ungdomar. 

Gymnasienämndens verksamheter har även hittat nya lösningar för att fånga upp unga med 

motivationsbrist genom projektmedel. Verksamheterna har beviljats ESF-medel samt projektmedel 

från SPSM. 

Under 2020 har arbetet med att nå alla ungdomar ytterligare förbättrats och ligger på låga nivåer som 

ca två ungdomar/år som KAA-samordnaren inte får kontakt med. Orsaken till det är oftast kort 

vistelsetid i kommunen. Aktivitetsansvaret omfattade totalt 211 ungdomar. 
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Utvecklingsområde internt är fortfarande att hålla i rutinen för överlämningar mellan avslutande enhet 

och de insatser som finns att tillgå inom KAA. Överlämningar från externa enheter fungerar mycket 

bra. Lagstiftningen kring Kommunens aktivitetsansvar är känd och externa gymnasieskolor kontaktar 

Skolförvaltningen i hög grad i samband med avbrott. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Kommunernas 

aktivitetsansvar, 

andel 

rapporterade 

ungdomar  

 12.0% 9.0% 7.5% 7.0%   

Kommentar: 

Resultatet för 2020 består egentligen av medelvärdet av föregående års resultat eftersom rapportering sker 

varje halvår. Den senaste statistiken från Skolverket visar att Karlskoga kommun fortfarande ligger under 

riksgenomsnittet (9%) gällande inskrivna ungdomar i aktivitetsansvaret. Bedömningen är att den officiella 

årsstatistiken som kommer i maj kommer vara lägre än riksgenomsnittet. Detta tack vare färre avbrott och 

nyregistrerade ungdomar. 

Mål 2.3 Alla elever och medarbetare har en trygg och god arbetsplats som kännetecknas av hög 

delaktighet 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Gymnasienämnden bedömer att kunna nå god måluppfyllelse 2022. Vid Möckelngymnasiet arbetar 

man aktivt med att det ska vara en trygg miljö för elever och personal. En likabehandlingsplan mot 

kränkningar, trakasserier och diskriminering upprättas årligen. Den diskuteras på klassråd och 

arbetsplatsträffar. Alla klasser har utsedda elevskyddsombud och de deltar i rektorsområdets 

skyddsrond en gång per termin. Personal och elever bemöter varandra på ett respektfullt sätt och alla 

hälsar på varandra. Personal reagerar snabbt på olämpligt språkbruk. Om möjligt har eleverna samma 

mentor under hela gymnasietiden. Målsättningen är 100% trygga elever! 

Målsättningen är att alla medarbetare inom gymnasiet och vuxnas lärande ska ha en god arbetsmiljö 

och de förutsättningar som krävs för arbetet. Medarbetares kompetens ska tas tillvara på rätt sätt i en 

ändamålsenlig organisation. Kontinuerlig kompetensutveckling och kollegialt lärande ska bidra till att 

rektorer, lärare och övrig personal blir stärkta i att driva skolutveckling. Ett hållbart ledarskap och 

engagerade medarbetare skapar goda möjligheter för en bra och attraktiv verksamhet som når 

verksamhetsmålen. 

Indikator Kön Resultat 

2017 

Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Delmål Bedömning Trend 

Andel elever som 

känner sig trygga 

inför skoldagen 

Möckelngymnasiet 

 97% 98% 98% 100%   

 96% 98% 97%    

 98% 98% 98%    



 

  68 

Kommentar: 

Resultaten kommer från ELSA-undersökningen som genomfördes vårterminen 2020 bland eleverna i årskurs 

1 på gymnasiet. Resultaten är jämförbara med föregående år. 

Trygghetsfrågan är även med i skolförvaltningens elevenkät som genomförs varje år och det är höga resultat 

även där. Eleverna i årskurs 1 är de som brukar känna sig mest trygga, resultaten för eleverna i årskurs 2 och 3 

är något lägre. 

Arbetet med studiero och trygghet är ett prioriterat område i skolornas systematiska kvalitetsarbete. 

Utvecklingen av detta har följts upp noga inom nämnden, då båda parametrarna är en grundförutsättning för 

elevernas lärande och positiva kunskapsutveckling. Både andelen elever som anser att det är arbetsro på 

lektionerna och andel som känner sig trygga på sitt program når de uppsatta målen enligt årets elevenkät. Som 

ett led i detta arbete har insatser genomförts för att hjälpa eleverna att öka sitt fokus på lektionerna. Syftet är 

att det ska leda till mindre stress på lektionerna och skapa förutsättningar för högre resultat (måluppfyllelse) 

samt minska störningsmomnten för både elever och lärare. Till exempel så har det införts förbud mot att 

använda mobilen under lektionerna, på vissa program samlas de in i början av lektionen. 

På grund av coronapandemin och införandet av distansundervisning har det funnits utmaningar med att 

systematiskt arbeta med trygghetsskapande åtgärder under 2020. 

Indikator Kön Resultat 

2017 

Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Delmål Bedömning Trend 

Gymnasieelever 

som uppger att de 

aldrig har utsatts 

för diskriminering, 

trakasserier eller 

kränkande 

behandling (av 

elev) 

 86% 90% 89% 95%   

 84% 89% 87%    

 87% 91% 92%    

Kommentar: 

Resultaten i årets elevenkät är något lägre jämfört med föregående år men trenden bedöms vara oförändrad. 

Trots det anger 90 % av eleverna att de inte utsatts för kränkande behandling. Av resultaten framgår det att 

eleverna till största delen har blivit angripna verbalt, blivit utfrusna eller ignorerade eller känt sig trakasserade 

på annat sätt. 16 personer anger att de ibland/ofta blivit fysiskt angripna av klass- eller skolkamrater under 

senaste läsåret. 

Det viktigt att fortsätta arbeta enligt de intensioner som finns beskrivna i planen mot diskriminering och 

kränkande behandling. 

Indikator Kön Resultat 

2017 

Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Delmål Bedömning Trend 

Gymnasieelever 

som uppger att de 

aldrig har utsatts 

för diskriminering, 

trakasserier eller 

kränkande 

behandling (av 

personal) 

 88% 91% 85% 100%   

 89% 90% 81%    

 88% 93% 89%    

Kommentar: 
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Resultaten för 2020 är bättre än de för 2019 men ändå i nivå med resultaten för 2018 så trenden bedöms vara 

oförändrad. Det som är noterbart är att männen i större utsträckning uppger att de varit utsatt för 

diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling av personal under senaste året. I de fall som elever 

kontaktat rektor och haft synpunkter gällande personal så har det i de flesta fall handlat om hur eleven blivit 

bedömd på prov eller så har eleven haft synpunkter på undervisningen. I de allra flesta fall brukar eleven vilja, 

i ett möte tillsammans med rektor och den personal det gäller, reda ut vad det är som eleven upplevt som 

negativt. I enkäten är det möjligt för eleverna att lämna kommentarer och även i dessa märks att det ofta 

handlar om att en elev fått en tillsägelse av en lärare och i och med detta reagerat på antingen tillsägelsen i sig 

eller på det sätt som den framförts på. 

Utifrån lärdomar dragna från olika projekt och forskning är goda relationer och bemötande avgörande 

framgångsfaktorer för hög närvaro, goda studieresultat och trygghet. Det är ett prioriterat arbete inom 

gymnasienämndens verksamheter. I det förebyggande arbetet har eleverna en viktig roll genom att vara 

elevskyddsombud, delta i klassråd och elevråd. 

Indikator Kön Resultat 

2017 

Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Delmål Bedömning Trend 

Gymnasieelever i 

åk 1 som känner 

sig delaktiga och 

får vara med och 

påverka i skolan 

(stämmer mycket 

bra/ganska bra), 

andel 

 95% 89% 84% 96%   

 95% 94% 87%    

 95% 85% 82%    

Kommentar: 

Resultaten från ELSA-undersökningen visar en nedåtgående trend. Kvinnornas resultat är oförändrat jämfört 

med 2019 men männens resultat har sjunkit och är under accepterat värde. Det är möjligt att undervisning via 

distans ger eleverna sämre förutsättningar att vara delaktiga och få vara med att påverka skolan. 

I skolförvaltningens egen elevenkät för 2020 visar resultatet att fler elever än tidigare anser att lärare i något 

mindre utsträckning än tidigare tar hänsyn till deras åsikter. I rektors avslutningssamtal med elever som slutar 

sin utbildning tas frågor om trygghet, nöjdhet och bemötande upp. Rektor återkopplar dessa samtal till 

program-arbetslagen som tillsammans med rektor gör en analys av resultatet. Utifrån den analysen arbetar 

rektor tillsammans med personalen på programmen fram åtgärder som syftar till att höja resultatet. 

På huvudmannanivå drivs arbetet med att kvalitetssäkra det systematiska kvalitetsarbetet som ett 

internkontrollområde. Det är ett långsiktigt arbete som medför kvalitetssäkring både på huvudmanna-, 

verksamhets- och enhetsnivå för att säkerställa att de interna processerna fungerar och att rutiner och 

arbetssätt stödjer arbetet för att få elever att känna sig mer delaktiga i skolan. 

Indikator Kön Resultat 

2017 

Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Delmål Bedömning Trend 

HME ledarskap: 

medarbetarnas 

uppfattning om sin 

närmaste chef 

(index) 

 76 80 78 86   

   79    

   78    

Kommentar: 

Resultaten för HME ledarskap är högre i år jämfört med föregående år. Kvinnorna är mer nöjda med sin 

närmaste chef än vad männen har svarat. Gymnasienämndens verksamheter har fler kvinnor än män anställda 

men är ingen kvinnodominerad arbetsplats utan det är en fördelning på ca 40-60. 
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Indikator Kön Resultat 

2017 

Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Delmål Bedömning Trend 

HME motivation: 

medarbetarnas 

upplevda 

motivation i 

arbetet (index) 

 80 80 78 86   

   79    

   76    

Kommentar: 

Resultatet för HME motivation är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Kvinnornas upplevda 

motivation i arbetet har ökat medan männen är kvar på samma nivå som 2019.  Gymnasienämnden har haft 

ekonomiska utmaningar och sedan januari 2018 har antalet medarbetare reducerats från 247 till 212. Det 

motsvarar en reducering med 35 heltidstjänster. Ledningen har under perioden reducerats med en rektor och 

en administrativ chef. Därtill har löneökningen för 2020 varit låg (1%). Det här är ett index där 100 är 

eftersträvansvärt eftersom en människa som upplever motivation i arbetet även troligtvis trivs och mår bra på 

jobbet. 

Indikator Kön Resultat 

2017 

Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Delmål Bedömning Trend 

HME styrning: 

medarbetarnas 

uppfattning om 

tydligheten i 

styrningen på 

arbetsplatsen 

(index) 

 78 79 77 86   

   78    

   76    

Kommentar: 

Resultaten för HME styrning är något högre jämfört med 2018 och 2019, och visar en uppåtgående trend. 

Männen önskar en tydligare styrning på arbetsplatsen medan kvinnorna uppfattar att styrningen har blivit 

tydligare på arbetsplatsen. 

Rektorer, biträdande rektorer och övriga chefer arbetar tillsammans med sina medarbetare systematiskt med 

att skapa en god arbetsmiljö. En bild över dagens och morgondagens behov av kompetens inom 

verksamhetsområdet behöver säkras och gymnasienämnden behöver ha en plan för vilka åtgärder som 

behöver vidtas för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla personal på kort och på lång sikt. 

I det stora hela kan Gymnasienämnden vara nöjd med sitt resultat då det är lite högre än för kommunen som 

helhet. Det pågår ett utvecklingsarbete inom nämndens verksamheter som förhoppningsvis även kommer ge 

positiv effekt på styrningsindexet inom några år. 

Mål 2.4 Karlskoga och Degerfors kommuner ska bidra till en väl fungerande 

kompetensförsörjning där utbildningsutbud utformas efter elevers intresse och arbetslivets 

efterfrågan på arbetskraft 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Elever som klarar gymnasieskolan har fler möjligheter i livet och det skapar även vinster för samhället 

som helhet. Gymnasienämnden har fortsatt stora ekonomiska utmaningar och behöver fokusera på 
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grunduppdraget. Förutom gymnasieverksamhetens program är vuxenutbildningen och arbetet inom 

kommunens aktivitetsansvar viktiga instrument för att klara av grunduppdraget. 

Karlskoga kommun erbjuder två utbildningar inom yrkeshögskolan, det är för CNC-

tekniker/produktionstekniker och Automationstekniker. I dagsläget finns det dock inga planer på att 

starta upp en ytterligare yrkesutbildning utan målsättningen är att bedriva befintliga utbildningar med 

god kvalitet. Inom yrkesvux startar det tre nya utbildningar under 2020. Det är utbildningar mot 

vårdbiträde, barnskötare och kock. 

När det gäller målgruppen unga som varken arbetar eller studerar så pågår ett aktivt arbete för att 

fånga upp unga med motivationsbrist genom projektmedel. Nya funktioner etableras t.ex. praktikcoach 

samt nya interna samverkansformer, såsom IMVUX. Under 2020 har arbetet med att nå alla ungdomar 

ytterligare förbättrats. 

Gymnasienämnden bedömer att delvis kunna nå måluppfyllelse 2022. Gymnasienämndens verksamhet 

kommer inte 2020 hanteras inom befintlig budget. Åtgärder behöver vidtas för att på sikt säkerställa 

budget i balans för gymnasienämnden. Det inkluderar förslag för översyn av gymnasiets utformning 

avseende program, inriktningar och placeringar utifrån rekommendationer i internkontrollen för- och 

efterkalkyler på gymnasieprogram som genomfördes på uppdrag av KF 2019. Förslag på åtgärder 

omfattar även specifika kostnader som elevresor och måltider likväl som aktiviteter för att öka 

effektivitet och intäkter genom exempelvis utökat samarbete mellan gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen. Åtgärder omfattar även insatser för att öka attraktionskraften för gymnasieskolan i 

egen regi. Merpart av förslagen har en lång implementeringstid och har därför begränsad effekt i år. 

Behovet av vuxenutbildningen utifrån nya behov förväntas öka de närmaste åren. Det är oklart vilka 

konsekvenser Coronapandemin kommer att få. Andelen elever som kommer att läsa inom SFI kommer 

att minska. Dessutom behöver en översyn göras av förvaltningsövergripande kostnader. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Utbildningar 

som bedrivs 

inom 

yrkeshögskolan 

 2 2 2 3   

Kommentar: 

Karlskoga kommun erbjuder två utbildningar inom yrkeshögskolan, det är för CNC-

tekniker/produktionstekniker och Automationstekniker. Enligt skolförvaltningens bedömning finns det för 

närvarande inte underlag i Karlskoga kommun för att starta en till utbildning i yrkeshögskolans regi. Syftet 

med yrkeshögskolans utbildningar är att tillgodose ett behov på arbetsmarknaden. Förutsättningar ändras 

genom åren och det kan uppstå ett framtida läge där arbetsmarknaden har behov av andra yrkesutbildningar. I 

dagsläget finns det dock inga planer på att starta upp en ytterligare yrkesutbildning utan målsättningen är att 

bedriva befintliga utbildningar med god kvalitet. 

Däremot är behovet större inom yrkesvux som erbjuds i egen regi och i samarbete med övriga kommuner i 

Örebro län. I samverkan med socialtjänsten pågår också ett arbete att utveckla kortare målgruppsanpassade 

utbildningar som syftar till att individer ska komma närmare en egen försörjning. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Antagna till sitt 

förstahandsval 

till 

gymnasieskolan 

 67% 55%  76%   

 71% 64%     

 63% 46%     

Kommentar: 

Officiell statistik för läsåret 2020/2021 finns ej tillgänglig än. Från 1 september ändras Skolverkets regler för 

publicering av statistik och vi kommer inte längre kunna ta del av statistik på kommunnivå utan enbart 

riksnivå. Det antagandet vi kan göra är att i och med att resultaten ökat i åk 9, vad det gäller behörighet till 

gymnasiet, borde det leda till att fler elever blir behöriga till sitt förstahandsval. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel elever i 

gy 2 som svarat 

"Jag ser mycket 

ljust/ganska 

ljust" på frågan 

"Hur ser du på 

framtiden för 

din personliga 

del?" 

   76% 99%   

   77%    

   76%    

Kommentar: 

Enligt resultaten från undersökningen Liv hälsa ung 2020 ser de allra flesta ungdomar ljust/ganska ljust på 

framtiden för sin personliga del även om resultaten är låga. Elevhälsan tillsammans lärare och övrig personal 

arbetar på olika sätt för att alla elever ska känna framtidstro. Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn är att 

lyckas med sina studier. Indikatorn togs fram av Folkhälsonämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt 

Gymnasienämnden inför budget 2018 på uppdrag KS. Då undersökningen Liv och hälsa ung enbart 

genomförs vart 3:e år bör samma fråga ställas i skolförvaltningens egen elevenkät. I dagsläget ställs inga 

frågor i skolförvaltningens elevenkät till gymnasieelever om hur eleverna mår, om de ser positivt eller ljust på 

framtiden. Elevenkäten är ett viktigt instrument i det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. 

Skolförvaltningen behöver arbeta mer med kommunikation av resultat samt analys och uppföljning. Det 

behövs tydlighet i vilka insatser som bör prioriteras på huvudmanna-, verksamhets- och enhetsnivå. 

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: 

Gymnasienämnden har inget nämndmål och indikator mot fullmäktigemål 3. 
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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: 

Gymnasienämnden har inget nämndmål och indikator mot fullmäktigemål 4. 

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: 

Gymnasienämnden har inget nämndmål och indikator mot fullmäktigemål 5. 
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Ekonomi 

Driftredovisning 

Redovisning (tkr) Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget 2020 Avvikelse 

2020 

Kostnader 288 086 287 100 284 638 271 675 12 962 

*Varav personal 144 301 137 002 134 199 128 946 5 253 

Intäkter -114 589 -110 998 -113 877 -101 934 -11 943 

      

Nettokostnader 173 497 176 102 170 760 169 741 -1 019 

      

Nettobudget 167 313 166 774 169 741 169 741 0 

      

Resultat i förhållande till 

budget 

-6 184 -9 328 -1 019 0 -1 019 

Gymnasienämnden redovisar ett underskott på totalt -1 019 tkr. Underskottet som framförallt avser 

kostnader för elever i extern regi är betydligt mer omfattande än resultat visar då poster av 

engångskaraktär reducerar det totala underskottet för nämnden. Underskottet fördelat per kommun är -

782 tkr för Karlskoga och -237 tkr för Degerfors. 

Budgeten för 2020 är 169 741 tkr från Karlskoga kommun och 53 077 från Degerfors kommun. 

Etableringsmedlen från kommunerna uppgår till totalt 4 000 tkr till svenska för invandrare inom 

vuxenutbildningen och språkintroduktion på gymnasiet. Asylersättningen är budgeterad upphöra helt. 

Statsbidrag från Skolverket avseende gymnasieskolan är budgeterad till 3 000 tkr. Ytterligare bidrag 

tillkommer normalt under året med krav på motprestation. Vuxenutbildning har extern för delar av 

verksamheten och Yrkeshögskolan har enbart extern finansiering för verksamheten. 

Avvikelsen för året fördelas på underskott inom förvaltningsgemensamt och verksamhetschef på 2 380 

tkr medan centralt skolstöd, gymnasiesärskolan, gymnasiet och vuxnas lärande redovisar överskott på 

totalt 1 361 tkr. Yrkeshögskolan som inte är kommunalt finansierat har ett nollresultat. Det totala 

resultatet för året påverkas kraftigt av temporära intäkter och reducerade kostnader. 

Underskottet inom förvaltningsgemensamt och verksamhetschef är som tidigare år framförallt kopplat 

till elevströmmar. Det är lägre intäkter än budgeterat från andra kommuner på grund av mindre inflöde 

av elever till Möckelngymnasiet i kombination med ett större utflöde av elever och därmed kostnader 

till externa aktörer. Under hösten har förändringar i positiv riktning för dessa flöden skett vilket 

medfört att underskottet blev lägre än prognostiserat. Det saknas systemstöd för uppföljningen vilket 

försvårar prognostiseringen. 

På stabsnivå är det även underskott till följd av att årets löneökningar blev betydligt lägre än de i 

internbudgeten beräknade och utfördelade 2%. Löneökningarna för året avslutades först i januari 2021 

vilket medförde att justeringar av fördelning inte kunnat genomföras gentemot rektorer och externa 

anordnare. Förvaltningen har även högre omställningskostnader för personal än budgeterat. Temporära 

poster som reducerar det totala underskottet är framförallt asylintäkter och måltidskostnader. Intäkter 
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för asylsökande elever har erhållits från migrationsverket framförallt avseende tidigare års 

ansökningar för vilka restdelar och kompletteringsansökningar mellan kommunerna nu 

färdigbehandlats. 

Måltidskostnader har varit betydligt lägre än budgeterat till följd av att undervisningen under stora 

delar av året bedrivits på distans. Reglering av kostnaden skedde efter årets slut. Centralt skolstöd 

rapporterar ett överskott kopplat till att personal under del av året varit utlånade till socialnämnden. 

Rektorsområdena inom gymnasiesärskolan och gymnasieskolan redovisar ett överskott framförallt 

kopplat till pandemin. 

Stora delar av undervisning har skett under andra former än normalt vilket medfört en totalt sett lägre 

kostnadsnivå för resurser och material i undervisningen. Det samarbete som inletts mellan vuxnas 

lärande och gymnasiet avseende restaurangutbildning har också genererat ett överskott i 

verksamheten. Vuxenutbildningens överskott är kopplat till en för året ökad statlig tilldelning för 

vuxenutbildning. 

Åtgärdsplan vid obalans 

För att reduceras underskottet och på sikt säkerställa attraktiv skola med budget i balans behövs 

kraftfulla åtgärder genomföras. Det finns beslut på genomförandet av ett antal åtgärder som omfattar 

flera områden. En handlingsplan för marknadsföring ska tas fram och genomföras. Programutbudet 

ska förändras för en del program och inriktningar och ekonomiprogrammet ska erbjudas på båda 

enheterna. Ökat samarbete mellan gymnasieprogram och vuxenutbildning ska utredas och utifrån det 

genomföras. Avståndsgräns för elevresor ska införas. Åtgärderna har relativt lång implementeringstid 

och därmed dröjer det innan de får full ekonomisk effekt. Ytterligare åtgärder kan bli aktuella för att 

säkerställa budget i balans. 

Uppföljning av treårsbudget 

Redovisning (tkr) Ingående balans 

2020 

Utfall 2020 Prognos 2020-

2022 

Resultat i förhållande till budget 0 -1 019 -16 000 

Ingående balans är 0 efter att föregående års underskott reglerats av Degerfors respektive Karlskoga 

kommun. 

Utfallet för 2020 är ett underskott på -1 019 tkr fördelat på -782 tkr för Karlskoga och -237 tkr för 

Degerfors. Underskottet är framförallt en följd av negativ nettokostnad för elever extern regi, dvs 

elever från andra kommuner respektive elever till andra aktörer. Temporära poster som minskat 

underskottet påverkar resultatet. Coronaviruspandemin har temporärt medfört lägre kostnader för 

måltider och läromedel samtidigt som asylersättningar erhållits för avseende tidigare års ansökningar. 

Prognosen för 2020-2022 är ett underskott på -16 000 tkr fördelat på -12 272 tkr för Karlskoga och -3 

728 tkr Degerfors. Prognosen förutsätter att åtgärder genomförs för att reducera underskottet. Det är en 

mycket osäker prognos då de ekonomiska förutsättningarna och beslutade åtgärdernas effekt inte är 

klarlagda för hela prognosperioden. 
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Investeringskostnader 

Investeringar (tkr) Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

2020 

Varav överförs 

till nästa år 

Investeringar 2 498 2 499 2 500 1 0 

Summa 

investeringsutgifter 

2 498 2 499 2 500 1 0 

Investeringar under 2020 uppgår till 2 499 tkr, 100% av budgeterade 2 500 tkr. Investeringar har 

genomförts för uppdatering av möbler och inredning till undervisningssalar och gemensamma ytor, 

teknisk utrustning som projektorer, utrustning till undervisning som köttkvarn och svarv och 

iordningställande av rum med utrustning för vårdutbildning. Det är en marginell avvikelse för året. 

Inga medel överförs till nästa år. 

Internkontroll 

Syftet med intern kontroll är att styrelser och nämnder med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att 

följande mål uppnås: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 

Gymnasienämndens verksamheter är en viktig del av Karlskoga kommun vilket medför ett behov av 

tydlighet och medvetenhet hos nämnd och förvaltning kring intern kontroll. Nämndens 

internkontrollområde för 2020 är följande: 

• Övergångar mellan stadier och skolor 

• Kvalitetssäkra det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå 

Områdena för internkontroll interagerar med Barn- och utbildningsnämndens verksamheter och de har 

samma internkontrollområden. 

Resultat 

Övergångar mellan stadier och skolor 

Uppdraget för internkontrollområdet Övergångar mellan stadier och skolor omfattar uppföljning och 

analys av övergångar mellan olika stadier och skolor. För gymnasienämndens verksamheter berörs 

framförallt följande övergångar: 

• Årskurs 9 - Årskurs 1 gymnasiet 

• Grundsärskolan - Gymnasiesärskolan 

• Från en skola till en annan 

• Byten av klass och skola 

Som ett led i internkontrollarbetet har ett arbete påbörjats för att ta fram enhetliga överlämningsplaner 

(så kallade Brygganplaner) för samtliga övergångar mellan stadier och skolor. Genom att 
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överlämningsplanerna nu får en enhetlig layout och struktur så blir det tydligare vem som ska göra vad 

och när det ska ske. Under arbetet med övergångar har det blivit tydligt att riktlinjer och rutiner 

behöver tas fram på huvudmannanivå för övergångar men även för elever i behov av särskilt stöd. 

Under hösten har en utvärdering genomförts av övergångarna. Övergångar kommer vara ett 

internkontrollområde även under 2021 och det kommer då behövas genomföras ytterligare utvärdering 

och analys av övergångar för att säkerställa att kommunikationen och dokumentationen vid 

övergångar har förbättrats. 

Kvalitetssäkra det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå 

Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att nämnden och skolenheterna ska följa upp 

verksamheten, analysera resultaten i förhållande till målen och utifrån det planera och utveckla 

verksamheten (Skolverket 2012). Det systematiska kvalitetsarbetet konkretiseras i förvaltningens Mål- 

och budgetdokument och varje skolenhets verksamhetsplan. Verksamhetsplanerna följs upp och 

analyseras i verksamhetsberättelser som även är en form av läsårsanalyser. De utgör även underlag till 

delårs- och årsrapporter som går till nämnden och kommunfullmäktige. Syftet med verksamhetsplaner 

och verksamhetsberättelse är att synliggöra en arbetsprocess där erfarenheter tas tillvara och omprövas 

för ständiga förbättringar. 

Som stöd i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet beslutar nämnden om en plan för det 

systematiska kvalitetsarbetet för varje år. Planen för det systematiska kvalitetsarbetet innehåller en 

planering för när aktiviteter ska ske för styrning, uppföljning och analys samt presentation av resultat. 

I planen framgår även vilken funktion som har ansvaret för genomförandet samt vilken funktion som 

har beslutanderätten. Beslutanderätten är baserad på nämndens delegationsordning. 

De senaste tre åren har mycket arbete lagts på att bygga upp en ny struktur vid skolförvaltningen vilket 

även påverkar utförandet av det systematiska kvalitetsarbetet. Ett beslutsstödsystem har köpts in som 

förutom rapporter för ekonomi, personal och målstyrning även har många rapporter för uppföljning 

och analys av antal elever, betyg, nationella prov, frånvaro med mera. När man arbetar med de 

administrativa processerna som många gånger utgör det systematiska kvalitetsarbetet så får man inte 

glömma bort att kvalitetsarbetet ska säkerställa likvärdig utbildning för våra elever. För att vara en 

rättssäker förvaltningsmyndighet så behövs det tydlig dokumentation och spårbarhet. Det är inte 

samma sak som att skriva planer och dokument som ingen läser. Utan det handlar om innötning av ett 

arbetssätt där man vet hur man ska agera i olika situationer. Här har vi fortfarande utmaningar 

eftersom varje skola och program är olika och varje rektor behöver ha möjlighet och utrymme inom 

sitt mandat. 

Kvalitetssäkringsarbetet är fortfarande i sin linda och behöver pågå under flera år som 

internkontrollområde. Mycket handlar om att bygga upp strukturer och rutiner samt göra dem kända. 

Utöver det så behöver pågående projekt följas upp och det behöver finnas spårbarhet i de analyser som 

görs av olika former av handlingsplaner och åtgärdsprogram. I det här ligger även att förbättra 

kommunens egna analyser av måluppfyllelsen. I praktiken innebär kvalitetssäkringen av det 

systematiska kvalitetsarbetet bland annat kontroller av att tidplaner efterlevs. Planen för det 

systematiska kvalitetsarbetet anger vad som ska göras och i internkontrollområdet ingår att studera 

både vad som ska göras och hur det görs. För att lyckas med internkontrollen har 

förvaltningssekreteraren en viktig roll genom att kontrollera att ärenden kommer med till nämnden 

enligt planen för det systematiska kvalitetsarbetet och dess underliggande rutiner. 

Självskattning av internkontrollen som helhet 

Självskattningen görs utifrån en bedömning av nedanstående frågeställningar: 



 

  78 

• Är valet av granskningsområden kopplade till nämndens mål eller processer? 

• Gjordes en riskanalys innan granskningsområdena fastställdes? 

• Vem styr prioriteringarna? 

• Är rollerna mellan de förtroendevalda och tjänstemännen tydliga? 

• Hur fungerar den interna kontrollen? 

• Varför fungerar den? Varför fungerar den inte? 

• Är den interna kontrollen effektiv (har den fokus på rätt saker)? 

• Är den interna kontrollen tillräcklig? 

Svag Tillfredsställande God Mycket god 

 X   

Internkontrollområdena för 2020 är framtagna genom en riskanalys och är prioriterade utifrån 

Gymnasienämndens verksamhetsområden. Arbetet med riskanalyser har utvecklats under de senaste 

åren och det ger politikerna ett värdefullt underlag för att få kunskap om nuläge i primära 

verksamhetsfrågor. Genom ett systematiskt arbete med mål, budget, riskanalys och 

verksamhetsuppföljningar så sker det ett kontinuerligt arbete med internkontrollfrågor utan att 

använda ordet intern kontroll. Allt hänger på att ha ett ständigt pågående systematiskt 

förbättringsarbete. 

Framtidsanalys 

Gymnasienämndens verksamheter uppvisar goda resultat utifrån studieresultat, trygghet, studiero och 

HME-värde. Dessutom är en mycket hög andel av lärarna legitimerade. 

Möckelngymnasiet, som består av två enheter, erbjuder 14 av 18 nationella program. Vissa program 

erbjuder dessutom inriktningar. Introduktionsprogrammet erbjuder de fyra program som finns: 

programinriktat val, yrkesintroduktion, programinriktat val och språkintroduktion. Gymnasiesärskolan 

erbjuder fyra nationella program och introduktionsprogrammet. 

Vuxnas lärande har ett kompensatoriskt uppdrag och dels ett uppdrag att möta 

kompetensförsörjningsbehovet lokalt och regionalt. I syfte att möte individens behov behöver 

utbildningsutbudet vara omfattande och av varierande karaktär, till exempel en kombination av när- 

och distansundervisning. Ambitionen är att erbjuda yrkespraktiska utbildningar inom olika branscher i 

syfte att öka valmöjligheterna för kommuninvånare i Karlskoga och Degerfors. "Det ska finnas olika 

vägar till samma mål - att bli självförsörjande". 2020 omsatte vuxenutbildningen 53,5 mnkr varav 20,6 

mnkr finansieras av Degerfors- och Karlskoga kommuner. Resterande 32,9 mnkr är externa intäkter 

bestående av framför allt statsbidrag för yrkesvux och yrkeshögskola, medel för ESF-projekt och 

delfinansiering från andra kommuner. Den stora andelen extern finansiering ställer höga krav på att 

vid behov snabbt kunna ställa om verksamheten utifrån rådande omständigheter. 

Under 2020 har ett arbete inletts för att skapa förutsättningar för att kommunerna framåt ska kunna 

erbjuda utbildning för gymnasieungdomar och vuxna som är attraktiv, relevant för individen och 

samhället, håller en hög kvalitet och är kostnadseffektiv. I det arbetet har utbildningsutbud och 
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dimensionering av studieplatser setts över. Dessutom har samordningsvinster mellan gymnasieskola 

och vuxenutbildning identifieras. Arbetet kommer att behöva fortsätta. 

Ekonomin kommer fortsatt vara en utmaning för gymnasienämnden. Det råder en överetablering av 

studieplatser inom gymnasieskolan i Sverige och också i Örebro län. I kombination med att elever 

väljer att studera hos annan skolhuvudman, den egna gymnasieskolan inte fyller sina platser och 

antalet elever inom gymnasiesärskolan fortsätter att öka kommer det leda till en ökning av 

kostnaderna. Med anledning av det är det viktigt att fortsatt se över utbildningsutbud, dimensionering 

av utbildningsplatser och verka för ett ökat samarbete mellan gymnasieskola och vuxenutbildning med 

avseende på lokaler, utrustning och personal. 

Rekrytering av legitimerade lärare men också av andra personalkategorier kommer vara en utmaning. 

Det beror på att för få söker en lärarutbildning. I och med kommande pensionsavgångar kommer det 

vara ett underskott av legitimerade lärare inom flera ämnesområden. Med anledning av det har 

skolförvaltningen tillsammans HR-avdelningen inlett ett arbete som syftar till att våra skolor ska vara 

attraktiva arbetsplatser och skolförvaltningen en attraktiv arbetsgivare. 

Avtalet som reglerar samverkan mellan Degerfors- och Karlskoga kommuner kring gymnasieskola 

och vuxenutbildning har sagts upp i december 2020 med 18 månaders uppsägningstid. Förhandlingar 

mellan kommunerna har påbörjats och innan de är avslutade är det oklart hur samarbetet framåt 

kommer att utformas. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomiskt resultat 2020 

+5 777 tkr 

 

Ansvarsområden 

• Frågor inom plan- och bygglagstiftningen samt inom miljölagstiftningen som inte utgör 

myndighetsutövning 

• Fysisk planering 

• Miljökvalitetsarbete och miljösamordning 

• Natur- och vattenvård samt friluftsliv inom skyddade områden 

• Mätningsverksamhet och kartframställning 

• Nyanläggning och förvaltning av trafikleder och gatuanläggningar samt parker, planteringar, 

lekplatser och andra offentliga platser 

• Trafik, trafikförsörjning, trafiksäkerhetsfrågor och kollektivtrafiksamordning 

• Frågor om kommunens förråd, maskiner och fordon 

• Frågor om lokalförsörjning, ny- och ombyggnad av fastigheter, inhyrning av lokaler och mark 

samt drift och underhåll av kommunens fastigheter 

• Konstverk utomhus inklusive skötsel och underhåll 

• Frågor om upplåtelse av salutorg och övriga offentliga platser 

• Ansvara för kommunens adressregister 

• Besluta i kommunala namnsättningsfrågor 

• Beredning av taxa för renhållning som beslutas av fullmäktige 

• Företräder kommunen som ägare till kommunens fastigheter 

• Ansvarar för den kommunala lantmäterimyndigheten 

• Lokala trafikföreskrifter 

Ansvarsområden som flyttade till kommunstyrelsen 2020-03-01,  

(beslut i kommunfullmäktige 2020-02-25) 

• Köp, försäljning, servitut och arrende av kommunal mark (exploatering) 

 

Ansvarig ordförande 

Ronnie Erhard (M) 

 

Ansvarig förvaltningschef 

Eleonore Åkerlund 
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Viktiga händelser 

Flera viktiga ny- och ombyggnationer 

Många projekt har färdigställts och avslutats under året; Bland annat produktionsköket i Storängen, en 

ny idrottshall vid Karlberg och nya löparbanor vid Nobelstadion. 

Inom ramen för Moderna lärmiljöer har ny föreläsningssal som möjliggör storsalsundervisning och 

musiksal på Skrantaskolan färdigställts. Man är även klar med etapp 1 av upprustningen av 

Aggerudsskolan. 

I projekt Garvaregatan har parkeringsytor i centrum byggts om för att skapa fler parkeringsplatser, ett 

bättre trafikflöde, högre säkerhet för alla trafikanter och inte minst en snyggare entré till Karlskoga 

centrum. 

Några projekt som kommit till byggstart under året är till exempel Bullerdalens förskola i 

Brickegården och ett nytt klubbhus för RIK Karlskoga vid Kilsta IP. 

Effektiv plan- och exploateringsprocess 

Det har varit fullt tryck på detaljplaner under året. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit uppdrag 

på 14 nya detaljplaner och 12 detaljplaner har vunnit laga kraft, exempelvis en detaljplan som 

möjliggör för byggnation av nytt vårdboende och fyra detaljplaner som medger nya bostäder. 

Planenheten har uppmärksammats för sitt arbete och har både intervjuats av Sveriges kommuner och 

regioner om sin effektiva planprocess samt bjudits in till Länsstyrelsens barnrättskonferens för att 

berätta mer sitt arbete med barnperspektivet i detaljplanering. 

Som en av satsningarna för att nå 32 000 invånare 2025 har Karlskoga kommun påbörjat en 

kraftsamling kring etablering och exploatering och samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med en 

tydligare exploateringsprocess utgör en grundsten i det arbetet. 

Satsningar på natur- och kulturmiljöer 

Med anledning av pandemin har den här typen av satsningar särskilt uppskattats då allt fler letat sig ut 

i naturen. 

En hälsotrappa har byggts i Rävåsens naturreservat, vilket ursprungligen var ett medborgarförslag. 

Den nya trappan är mycket uppskattad och välbesökt. 

Fisksjöns naturreservat har restaurerats och tillgänglighetsanpassats och man har förbättrat 

förutsättningarna för fågellivet men också ökat tillgängligheten och upplevelsen för de som besöker 

området. 

Miljöerna kring mumblingshamrarna har rustats upp med stöd av bidrag beviljat av Länsstyrelsen. 

Centrumutveckling 

Utöver projekt Garvaregatan är samverkansprojekt Värmlandsvägen ett led i utvecklingen av 

Karlskoga centrum. Ett arbete är inlett med att se över området runt Värmlandsvägen, för att skapa ett 

tryggare, attraktivare och mer tillgängligt område för alla. Projektet utgör startskottet för att utveckla 

Karlskoga centrums västra entré och innebär även en rejäl uppfräschning av busstationen. 

Trygghet och medborgardialog 
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Förvaltningen har fortsatt sitt arbete med trygghetsvandringar och genomfört en vandring kring 

Sandvikens centrum som resulterade i många bra synpunkter. 

En ny form av digital medborgardialog med fokus på samhällsbyggnadsfrågor lanserades under året. 

Samhällsbyggnadspanelen bjuder in alla medborgare som vill engagera sig i Karlskogas utveckling att 

tycka till om samhällsbyggnadsfrågor i Karlskoga kommun. 
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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: 

Bedömningen avser samhällsbyggnadsnämndens sammanfattade bidrag till fullmäktigemål 1. Målet 

bedöms som uppfyllt då utfallet uppfyller målvärdet för tre av fyra indikatorer. För den indikator vars 

utfall inte uppfyller målet är prognosen dock mycket god med en förväntan på full måluppfyllelse 

inom bara något år. För samtliga indikatorer är prognosen att delmålen kan nås vid mandatperiodens 

slut. 

Nämndmål 1.1 Alla Karlskoga kommuns skolor och förskolor har en stimulerande och säker 

utemiljö som främjar utveckling och lärande för alla elever/barn. 

Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till goda lärmiljöer genom säkerställande av att utemiljöerna på alla 

Karlskoga kommuns skolor och förskolor är både stimulerande och säkra. 

Bedömning 
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Kommentar: 

Bedömningen avser måluppfyllelse av nämndmålet baserat på nämndens indikatorer. Målet bedöms 

som uppfyllt då utfallet uppfyller målvärdet för samtliga indikatorer. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Barn/elever 

som tycker att 

skolgården är 

bra, andel (%) 

 84% 86% 94% 89%   

 85% 84% 95%    

 84% 86% 94%    

Kommentar: 

Indikatorn avser andel barn/elever som anger ”stämmer mycket bra” eller ”stämmer ganska bra” för 

påståendet ”Jag trivs på skolgården” i ELSA (Elevhälsosamtal med elever i förskoleklass samt årskurs 4 och 

7). Övriga möjliga svarsalternativ är ”stämmer ganska dåligt” och ”stämmer mycket dåligt”. 

Resultatet för indikatorn visar på en positiv trend vad gäller elevernas nöjdhet med skolgården. Nöjdheten är 

hög och flickor och pojkar är ungefär lika nöjda. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett helhetsgrepp gällande utemiljöerna genom att ta fram en ett förslag 

till policy för skol- och förskolegårdar, som förväntas beslutas i kommunfullmäktige under våren 2021. 

Policyn är baserad på forskning om exempelvis genus, jämställdhet, naturens påverkan på koncentration och 

inlärning samt barns utveckling av egen riskbedömning. 

När policyn antagits finns ett arbetssätt för implementering av policyn i samhällsbyggnads och skolans 

verksamheter. Arbetssättet har samhällsbyggnads- och skolförvaltningen tagit fram tillsammans och går ut på 

att bryta ner policyns ställningstaganden i mindre delar och konkret ta ställning till vad det betyder för 

verksamheten. Allt för att policyn ska ha den effekt som den avser. 

Policyn ska utgöra grund för fortsatt utveckling av utemiljöerna och syftet är att ge en kvalitetshöjning till 

skolgårdarna och förbättra förutsättningarna så att alla barn och unga i Karlskoga kommun har tillgång till en 

god, fungerande utemiljö med möjlighet att leka och utvecklas utomhus i hälsosamma och inspirerande 

miljöer. Detta genom att ge vägledning hur goda utemiljöer kan åstadkommas genom fysisk planering, 

utformning och förvaltning. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognosen är att delmålet kan nås 2022. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Ny-, om- eller 

tillbyggnationer 

av 

utomhusmiljöer 

på skolor och 

förskolor där 

åsikter om 

utformning från 

barn, elever 

och personal 

har beaktats, 

andel (%) 

   100% 100%   
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Kommentar: 

Vid ny-, om- eller tillbyggnationer tillfrågas representanter för verksamheten att bidra med åsikter om 

utformningen. Dialog sker med verksamhetsansvariga som i sin tur ansvarar för att samla in åsikter från 

elever/barn och personal i samband med dialogen. Dialogen med elever/barn bör genomföras av de som är 

utbildade i att prata med barn. I fall där bedöms som aktuellt, sett till elevernas/barnens ålder och 

förändringens omfattning, för samhällsbyggnadsförvaltningen dialog direkt med barnen. Verksamhetens 

åsikter om utformning är en stadigvarande punkt i dagordningen för alla projekteringsmöten och 

barnens/elevernas åsikter ses som särskilt viktiga. Med beaktats avses att åsikterna tagits hänsyn till inför 

utformningen, det vill säga att de har bedömts av projektledare och projektägare. 

Byggnation pågår av Bullerdalens förskola i östra Karlskoga och inflyttning är planerad till oktober 2021. 

Inför byggnationen genomfördes en designdialog tillsammans med barn, personal och rektorer. I dialogen har 

alla fått komma med förslag och önskemål om hur framtidens förskola ska se ut och vad den ska innehålla. 

Verksamhetschefen för förskola och lokalansvarig på skolförvaltningen har dessutom deltagit i projektet 

sedan det startade. 

Förskolans utemiljö baseras utöver designdialogen även på den policy för skol- och förskolegårdar som 

samhällsbyggnadsnämnden beslutat om och som förväntas antas av kommunfullmäktige under våren. Även 

vid framtagandet av policyn deltog barn samt representanter för verksamheten och bidrog med tankar och 

idéer om hur utemiljöerna ska vara. 

För Träningsskolan, en särskild inriktning inom grundsärskola, pågår ännu förstudiefasen i vilken vi för 

dialog tillsammans med verksamhetsansvariga. Projektet består framförallt i en nybyggnation som kopplas 

ihop med befintlig byggnad på Bråtenskolan. Byggstart är planerad till hösten 2021 och innan dess, i samband 

med projektering, kan det bli aktuellt att utöka dialogen kring utformningen. 

Även inom ramen för Moderna lärmiljöer, där förändringar gjorts på Aggerudsskolan, Skrantaskolan och 

Bregårdsskolan, har verksamhetsansvariga deltagit i styrgruppen där dialog om utformning haft en central del. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognosen är att delmålet kan nås 2022. 

Nämndmål 1.2 Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till att alla Karlskoga kommuns skolor och 

förskolor har en stimulerande och säker inomhusmiljö som främjar utveckling och lärande för 

alla elever/barn. 

Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till goda lärmiljöer genom att fungera som stöd till barn- och 

utbildningsnämnden och gymnasienämnden vid exempelvis nybyggnation eller renovering. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Bedömningen avser måluppfyllelse av nämndmålet baserat på nämndens indikatorer. Målet bedöms 

som delvis uppfyllt då utfallet för en av två indikatorer uppnår målvärdet. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Ny-, om- eller 

tillbyggnationer 

av 

inomhusmiljöer 

på skolor och 

förskolor där 

åsikter om 

utformning från 

barn, elever 

och personal 

har beaktats, 

andel (%) 

   100% 100%   

Kommentar: 

Vid ny-, om- eller tillbyggnationer tillfrågas representanter för verksamheten att bidra med åsikter om 

utformningen. Dialog sker med verksamhetsansvariga som i sin tur ansvarar för att samla in åsikter från 

elever/barn och personal i samband med dialogen. Dialogen med elever/barn bör genomföras av de som är 

utbildade i att prata med barn. I fall där bedöms som aktuellt, sett till elevernas/barnens ålder och 

förändringens omfattning, för samhällsbyggnadsförvaltningen dialog direkt med barnen. Verksamhetens 

åsikter om utformning är en stadigvarande punkt i dagordningen för alla projekteringsmöten och 

barnens/elevernas åsikter ses som särskilt viktiga. Med beaktats avses att åsikterna tagits hänsyn till inför 

utformningen, det vill säga att de har bedömts av projektledare och projektägare. 

Byggnation pågår av Bullerdalens förskola i östra Karlskoga och inflyttning är planerad till oktober 2021. 

Inför byggnationen genomfördes en designdialog tillsammans med barn, personal och rektorer. I dialogen har 

alla fått komma med förslag och önskemål om hur framtidens förskola ska se ut och vad den ska innehålla. 

Verksamhetschefen för förskola och lokalansvarig på skolförvaltningen har dessutom deltagit i projektet 

sedan det startade. 

Förskolans utemiljö baseras utöver designdialogen även på den policy för skol- och förskolegårdar som 

samhällsbyggnadsnämnden beslutat om och som förväntas antas av kommunfullmäktige under våren. Även 

vid framtagandet av policyn deltog barn samt representanter för verksamheten och bidrog med tankar och 

idéer om hur utemiljöerna ska vara. 

För Träningsskolan, en särskild inriktning inom grundsärskola, pågår ännu förstudiefasen i vilken vi för 

dialog tillsammans med verksamhetsansvariga. Projektet består framförallt i en nybyggnation som kopplas 

ihop med befintlig byggnad på Bråtenskolan. Byggstart är planerad till hösten 2021 och innan dess, i samband 

med projektering, kan det bli aktuellt att utöka dialogen kring utformningen. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognosen är att delmålet kan nås 2022. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Nya material 

som vid ny-, 

om- eller 

tillbyggnation 

av förskolor 

eller skolor är 

miljögodkända, 

andel (%) 

   73% 100%   

Kommentar: 

Med miljögodkända avses att material som minst uppfyller klass B i bedömningssystemet Sunda Hus. 

Alla nya material som byggs in i en fastighet läggs av både kommunens tjänstepersoner och 

byggentreprenörer in i ett system för dokumentation. Dokumentationen fungerar bra och användningen av 

miljögodkända material har ökat rejält sedan start. 

Mätningen utgår från de projekt som anslutits till bedömningssystemet Sunda Hus, vilka för 2020 är 

byggnation av Bullerdalens förskola samt renoveringen av köket på Bråtenskolan där totalt 238 

byggprodukter har använts. 

Arbete pågår med att ansluta ännu fler projekt till systemet och förväntan är att inom kort ha en ännu högre 

uppfyllnadsgrad, när det nya arbetssättet har satt sig ordentligt. 

I syfte att ta ett tydligare grepp kring frågan flyttas energiingenjörens tjänst från fastighetsservice till 

lokalförsörjningsenheten. I energiingenjörens roll kommer det att ingå att driva utvecklingen i linje med 

bedömningssystemet Sunda Hus så att alla nya material i närtid uppfyller kraven. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognosen är att delmålet kan nås 2022. 

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: 

Bedömningen avser samhällsbyggnadsnämndens sammanfattade bidrag till fullmäktigemål 2. Målet 

bedöms delvis uppfyllt då en större del av indikatorerna uppfyller målvärdet medan en inte gör det och 

sex stycken inte är möjliga att utvärdera. För samtliga av nämndens indikatorer är prognosen att 

delmålen kan nås vid mandatperiodens slut. 
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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%    

Kommentar: 

Indikatorn mäts i Nationella trygghetsundersökningen. Kommunstyrelsen samordnar uppföljningen av 

fullmäktigeindikatorn men samhällsbyggnadsnämnden bidrar i form av kommentar. Kommunfullmäktige 

beslutar om delmål. 

Två tredjedelar (67 %) av Karlskoga medborgare (16–84 år) uppger att de känner sig mycket eller ganska 

trygga när de går ut ensamma sent en kväll i sitt eget bostadsområde. Totalt 33 procent uppger dock att de 

känner sig mycket eller ganska otrygga eller att de till följd av otrygghet undviker att gå ut ensamma under 

sena kvällar, vilket är en ökning jämfört med 2019. Sett över tid har andelen som känner sig otrygga legat på 

en relativt stabil nivå efter en svag minskning under de första åren. Kvinnor upplever otrygghet i betydligt 

större utsträckning än män (45 respektive 23 %). 

Vi kan se samma utveckling i hela landet. Otrygghet och oro för brott är ett komplext och mångfacetterat 

fenomen och därför svårt att mäta. Resultatet från Nationella trygghetsundersökningen tyder dock på att 

otryggheten ökar. Det finns många olika anledningar som kan vara orsaken till detta. 

• Pandemi: En anledning skulle kunna vara den pågående pandemin som orsakat att flera blivit av med 

arbete och även fritidssysselsättning, vilket skulle kunna leda till fler begår brott. 

• Sociala medier: Även en ökad spridning av otrygghetsskapande information via sociala medier kan 

ha påverkats av pandemin, eller det faktum att vår användning av sociala medier gör att information, 

sann eller falsk, sprids mycket fort. 

• Minskat narkotikainflöde i landet: Man har även märkt av att det minskade inflödat av narkotika pga. 

pandemin gjort att oroligheterna ökat inom missbrukarkretsar vilket också skulle kunna bidra till att 

man upplever större otrygghet även i sitt bostadsområde. 

Kommunen startade 2019 en operativ brottsförebyggande grupp, Effektiv samordning för trygghet (EST), där 

kommunen tillsammans med polismyndighet, räddningstjänst och de kommunala bolagen varje vecka 

beskriver en gemensam lägesbild och vidtar åtgärder utifrån kunskap om läget och beprövade metoder. 

Samarbete finns också med Örebro universitet. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för den fysiska miljön i det offentliga rummet. Den offentliga miljön kan 

på olika sätt bidra till eller orsaka otrygghet. I arbetet med EST-gruppen har samhällsbyggnadsförvaltningen 

en representant på lägesbildsmötena. Samhällsbyggnadsförvaltningen prioriterar önskemål om åtgärder som 

kommer från EST-gruppen, till exempel röjning, klottersanering, bortforsling av skrotbilar osv. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Det är ännu ovisst om delmålet kan nås 2022 och det är många parametrar som spelar in men förhoppningen 

är att Karlskoga kommuns arbete mot otrygghet ska bidra till att otryggheten på sikt minskar. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Karlskoga kommuns 

tillgänglighetsarbete - 

Humanas 

tillgänglighetsbarometer, 

placering ranking 

 11 5  5   

Kommentar: 

I tillgänglighetsbarometern bedöms och rankas kommunerna utifrån sitt arbete med tillgänglighet. I 

undersökningen som görs av Humana granskas till exempel om tillgänglighetsarbetet utvärderas utifrån 

kommunens mål och om kommunens översiktsplan innehåller mätbara mål för ökad tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättning. 

Efter senaste undersökningen, hösten 2019, beslutade Humana att börja genomföra enkäten vartannat år 

istället för varje år, som tidigare. Det innebär att nästa bedömning och ranking görs hösten 2021 och 

återrapporteras i årsredovisningen 2021. 

I väntan på nästkommande mätning har en egen bedömning gjorts av kommunens tillgänglighetsarbete för att 

se vad som förbättrats samt för att urskilja förbättringsområden. Något som skulle förbättra Karlskogas goda 

resultat ytterligare är om översiktsplanen innehåller mål för tillgänglighet, något som 

samhällsbyggnadsförvaltningen lyft fram i arbetet med nya översiktsplanen. Att i större utsträckning kunna 

erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete inom Karlskoga kommun är något som också skulle bidra 

till ett ännu bättre resultat. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognosen är att delmålet kan nås 2022. 

Nämndmål 2.1 Publika lokaler och offentliga platser ägda av Karlskoga kommun är tillgängliga 

för alla människor. 

Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till ett attraktivt Karlskoga genom att arbeta för att publika lokaler 

och offentliga platser ägda av Karlskoga kommun har god framkomlighet för alla människor. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Bedömningen avser måluppfyllelse av nämndmålet baserat på nämndens indikatorer. Bedömning av 

måluppfyllelse är inte möjlig då utfall och/eller delmål saknas för merparten av indikatorerna. För att 

kunna utvärdera måluppfyllelsen krävs att inventeringar görs för att konstatera nuläge. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Karlskogas placering i 

Humanas 

tillgänglighetsbarometer, 

ranking 

 11 5  5   

Kommentar: 
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I tillgänglighetsbarometern bedöms och rankas kommunerna utifrån sitt arbete med tillgänglighet. I 

undersökningen som görs av Humana granskas till exempel om tillgänglighetsarbetet utvärderas utifrån 

kommunens mål och om kommunens översiktsplan innehåller mätbara mål för ökad tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättning. Samhällsbyggnadsnämnden har stor men inte full rådighet att uppnå 

delmålet utan hela kommunen behöver samverka för en positiv utveckling. 

Efter senaste undersökningen, hösten 2019, beslutade Humana att börja genomföra enkäten vartannat år 

istället för varje år, som tidigare. Det innebär att nästa bedömning och ranking görs hösten 2021 och 

återrapporteras i årsredovisningen 2021. 

I väntan på nästkommande mätning har en egen bedömning gjorts av kommunens tillgänglighetsarbete för att 

se vad som förbättrats samt för att urskilja förbättringsområden. Något som skulle förbättra Karlskogas goda 

resultat ytterligare är om översiktsplanen innehåller mål för tillgänglighet, något som 

samhällsbyggnadsförvaltningen lyft fram i arbetet med nya översiktsplanen. Att i större utsträckning kunna 

erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete inom Karlskoga kommun är något som också skulle bidra 

till ett ännu bättre resultat. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognosen är att delmålet kan nås 2022. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Publika lokaler, ägda av 

Karlskoga kommun, 

som är tillgängliga för 

personer med nedsatt 

hörsel, andel (%) 

    100%   

Kommentar: 

Med publika lokaler avses lokaler som är öppna för allmänheten (dit allmänheten äger tillträde till hela eller 

delar av lokalen). I resultatet räknas lokaler där det finns tillgång till tele-/hörslinga. 

Under hösten 2020 togs en modell för bedömning av tillgänglighet fram. Modellen utgör underlag för den 

inventering som påbörjats under hösten och som ska färdigställas med målet att redovisas under 2021. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognos kan inte göras då indikatorn saknar resultat. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Publika lokaler, ägda av 

Karlskoga kommun, 

som är tillgängliga för 

personer med nedsatt 

syn, andel (%) 

    100%   

Kommentar: 

Med publika lokaler avses lokaler som är öppna för allmänheten (dit allmänheten äger tillträde till hela eller 

delar av lokalen). I resultatet räknas lokaler där det finns ledstång i trappor, kontrastmarkeringar i trappor, 

samt kontrastmakeringar i glaspartier. 

Under hösten 2020 togs en modell för bedömning av tillgänglighet fram. Modellen utgör underlag för den 

inventering som påbörjats under hösten och som ska färdigställas med målet att redovisas under 2021. 

Prognos för mandatperiodens slut: 
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Prognos kan inte göras då indikatorn saknar resultat. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Publika lokaler, ägda av 

Karlskoga kommun, 

som är tillgängliga för 

rörelsehindrad, andel 

(%) 

    100%   

Kommentar: 

Med publika lokaler avses lokaler som är öppna för allmänheten (dit allmänheten äger tillträde till hela eller 

delar av lokalen). I resultatet räknas lokaler där det finns parkeringsplats för rörelsehindrad, 

tillgänglighetsanpassad toalett, dörrautomatik samt hiss/ramp. 

Under hösten 2020 togs en modell för bedömning av tillgänglighet fram. Modellen utgör underlag för den 

inventering som påbörjats under hösten och som ska färdigställas med målet att redovisas under 2021. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognos kan inte göras då indikatorn saknar resultat. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Kommunala lekplatser 

som har minst en 

tillgänglighetsanpassad 

lekutrustning, andel (%) 

   15.6% -   

Kommentar: 

Karlskoga kommun har 32 stycken kommunala lekplatser med lekutrustning. Förskolor och skolor är inte 

inräknade och ingår ej i indikatorn. 

På fem av lekplatserna finns någon typ av tillgänglighetsanpassad lekutrustning, på vissa finns flera stycken. 

De lekplatser som idag har minst en tillgänglighetsanpassad lekutrustning är Lunnedet, Strandparken, 

Doktorsparken, Frödingsparken och lekplatsen utanför biblioteket. Det rör sig om allt från 

tillgänglighetsanpassade gungor till aktivitetstavlor som är tillgängliga för till exempel personer som sitter i 

rullstol med hjälp av gummimatta på marken. Under årets första del låg fokus på Frödingsparken och 

Lunnedet som fått varsin slänggunga med tillgänglighetsanpassad sits och under hösten prioriterades 

lekutrustning på förskolor. 

Planering pågår för att framöver ta fram konkreta kriterier för tillgänglighet. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognos kan inte göras då indikatorn saknar delmål. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Entreprenörer för 

vinterväghållning som 

har fått information om 

kommunens riktlinjer 

för jämställd snöröjning, 

andel (%) 

   100% 100%   
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Kommentar: 

Kommunens riktlinjer för jämställd snöröjning har tydliggjorts i de snökartor som lämnas till entreprenörerna 

inför varje vintersäsong. I snökartorna framgår att gång- och cykelvägar, förskolor, busshållplatser och 

trafikleder har högst prioritet och snöröjs först. Sedan följer huvudgator (bussgator), skolor och 

bostadsområden. Vid halka halkbekämpas gång- och cykelvägar, torg och busshållplatser och stora leder i 

första hand. Genom att följa snökartorna bidrar entreprenörerna till Karlskoga kommun jämställda snöröjning. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognosen är att delmålet kan nås 2022. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Busshållplatser för 

kollektivtrafik som är 

tillgänglighetsanpassade 

för personer med 

rörelsehinder samt 

personer med nedsatt 

syn, andel (%) 

    -   

Kommentar: 

Nytillkommen indikator som inte mätts innan. Enligt en utredning från Region Örebro län ska färdtjänsten 

styras om till kollektivtrafiken i större utsträckning. Det innebär att fler personer med funktionsvariationer 

kommer att resa med kollektivtrafiken. 

För att öka tillgängligheten skapas plattformar som innebär en nivåfri anslutning mellan busshållplats och 

buss. Dessutom markeras ledstråk med orienteringsplattor för att ge riktningsinformation till personer med 

nedsatt syn. 

En inventering kommer att genomföras under 2021 för att ta fram ett nuläge av tillgängligheten på 

busshållplatserna. Delmål föreslås efter inventering. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognos kan inte göras då indikatorn saknar resultat och delmål. 

 

Nämndmål 2.2 I Karlskoga kommun har alla människor tillgång till rekreation i grönska och 

natur. 

För att alla människor ska ha tillgång till rekreation i grönska och natur krävs att det finns 

naturområden i närheten av bostaden. Det ska finnas gott om platser där människor kan vistas utan att 

boka, betala eller vara medlem i en förening. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Bedömningen avser måluppfyllelse av nämndmålet baserat på nämndens indikatorer. Målet bedöms 

som delvis uppfyllt då utfallet uppfyller målvärdet för en av två indikatorer. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Invånare i 

Karlskoga 

kommun som har 

tillgång till 

grönområde (på 

minst 10 000 

kvadratmeter) 

inom 250 meter 

från bostaden, 

andel (%) 

   99% 96%   

Kommentar: 

Med grönområde avses ett område grönstruktur om minst 10 000 kvadratmeter. Med grönstruktur avses all 

mark som inte är hårdgjord eller bebyggd. Avståndet mäts den kortaste vägen, i en rak linje, mellan bostad 

och grönområde (s.k. ”fågelvägen”). 

Målsättning är att samtliga bostadsområden i Karlskoga ska ha tillgång till grönområden av mer rekreativ 

karaktär som möjliggör friluftsliv och friskvård så som promenadvänliga skogsområden, skötta gräsytor och 

möjlighet till upplevelse av vatten. Detta gärna kombinerat med grönstruktur som gynnar biologisk mångfald 

och naturupplevelser exempelvis gräsområden som inte sköts som gräsmatta, skogsområden med 

naturskogskvaliteter, områden med brukade odlingsmarker och ytor avsatta för klimatanpassning. Detta ger en 

mångfald av grönstrukturmiljöer som tillsammans stödjer sociala, kulturhistoriska, ekologiska och 

samhällsviktiga funktioner. 

Överlag så har Karlskoga god andel grönområden inom tätorten. Av intresse är emellertid att göra en tydligare 

definition över vad för slags kategori av grönområden som finns. En del grönområden, exempelvis brukade 

odlingsmarker, vägkanter intill trafikerade vägar och andra grönområden som är svåra för allmänheten att ta 

del av för friluftslivsaktiviteter bör framöver särskiljas från de grönområden som fungerar för rekreation och 

friluftsliv. 

Analysen bör utvärderas för att få ett ännu tydligare kunskapsunderlag över hur Karlskoga grönområden är 

fördelad över tätorten, vilka kategorier av grönområden som dominerar i olika stadsdelar och upptäcka om det 

finns områden som har brist på en viss typ av grönområde. Kategorin gräsmark vore exempelvis intressant att 

kategorisera ytterligare då den kan bestå i allt från välklippt gräsmatta, ängsmark, hackslåtter etc. Denna 

kunskap ger möjlighet att utveckla tätortens grönområden för att få en rättvis fördelning av grönområden 

användbara för olika typer av rekreation/friluftsliv inom tätorten. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognosen är att delmålet kan nås 2022 men det är viktigt att fortsätta att utveckla grönstrukturen få en bra 

och rättvis fördelning av ”typ av grönområden” fördelat över hela tätorten. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Besöksanordningar 

som har god 

standard i 

naturreservat 

förvaltade av 

Karlskoga 

kommun, andel 

(%) 

   70% 90%   

Kommentar: 



 

  94 

Med besöksanordningar avses vandringsleder, rastplatser, parkeringsplatser, fågeltorn/plattformar, skyltar, 

information med mera. Med god standard innebär att de fyller sina syften för besökaren. 

Förvaltningen av de skyddade områdena är ett löpande arbete som kommer både naturen och besökare till 

gagn. Det kommer ständigt nya krav på, och önskemål om, ökad tillgänglighet vilket leder till fortlöpande 

utveckling av besöksanordningarna i de reservat som kommunen ansvarar för. Covid-19-pandemin har tydligt 

satt allmänhetens behov av närnatur och möjlighet till utomhusaktiviteter på kartan. Det har varit stort 

besökstryck i naturreservat och parker under året och vi har även märkt av en ökad efterfrågan hos 

allmänheten med förfrågan om mer skötsel, utveckling och satsningar inom grönområden. 

Det är ännu en bit kvar innan målet om god standard på 90 % av besöksanordningarna uppnås. Naturliga 

orsaker såsom kullblåsta träd och granbarkborrar riskerar dock att fördröja arbetet eftersom det skapar stora 

skötselbehov. I och med att vi anlägger fler och fler besöksanordningar så finns det fler anordningar att ta 

hand om, t.ex. Hälsotrappan som redan börjat kräva insatser för underhåll. Under Covid-19-pandemin har vi 

märkt att veden tar slut extra fort på rastplatserna, framförallt vid Bullerdalen och vid Paddtjärn utmed 

Lunnedsleden. Det är positivt att rastplatserna nyttjas, men kräver lite mer resurser. 

Fokus har under 2020 varit att hålla lederna öppna från kullfallna träd, laga spänger och broar, förbättra 

halkskydd samt informationsarbete. Till exempel har nybildade Fuxboudden fått ny reservatsskylt och en 

spårkarta. 

Vid Fisksjön har leder röjts, ledmarkeringar förbättrats och en ny led skapats för att besökare ska kunna gå 

runt sjön utan att behöva passera genom betesmarken. Dessutom har reservatet nyligen gjorts i ordning med 

extra fokus på tillgänglighet för att fler ska kunna njuta av närheten till naturen. Under hösten har reservatet 

fått ytterligare spänger och broar över blöta och kladdiga partier och lederna har röjts från inväxande 

vegetation. 

Under året har dessutom rastplatsen vid entrén till Torkesvikens naturreservat, tillika Bråtenspåret, rustats 

upp. Där finns numer både en ny eldstad med grillgaller och ved. Skadegörelse förekommer och t.ex. vid 

Bullerdalens rastplats har vi fått bekosta en ny eldstad. 

Fokus kommer under 2021 även att ligga på att utveckla de biologiska värdena i naturreservaten. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognosen är att delmålet kan nås 2022. 

Nämndmål 2.3 Karlskoga kommuns offentliga platser är säkra och upplevs som trygga. 

Samhällsbyggnadsnämnden har trygghet och säkerhet för alla människor i åtanke vid planering, 

utveckling samt underhåll av den fysiska miljön. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Bedömningen avser måluppfyllelse av nämndmålet baserat på nämndens indikatorer. Målet bedöms 

som uppfyllt då utfallet uppfyller målvärdet för samtliga indikatorer. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Trygghetsvandringar som 

genomförts inom Karlskoga 

kommun, antal per år 

 1 1 1 1   
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Kommentar: 

Tanken med trygghetsvandringar är att lyfta fram vilka delar i ett område som kan förbättras med 

utgångspunkt bland annat i hur området kan bli mer attraktivt, få bättre framkomlighet och samtidigt öka 

känslan av trygghet. Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går genom ett område och 

systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Även kommuninvånare bjuds in till trygghetsvandringar. 

Under hösten genomfördes en trygghetsvandring i Sandviken. Genomförandet planerades av 

samhällsbyggnadsförvaltningens trygghetsgrupp tillsammans med representanter för KarlskogaHem och 

Karlskoga Energi & Miljö AB. 

Trots regn deltog 20 personer och vandringen genererade ca 80 synpunkter. En arbetsgrupp är tillsatt för att 

snabbt åtgärda de synpunkter som inkom. Några utredningar tillsätts också för att kunna åtgärda mer 

omfattande synpunkter. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognosen är att delmålet kan nås 2022. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Klotter som saneras inom tio 

arbetsdagar från att 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

fått vetskap om det, andel (%) 

   100% 100%   

Kommentar: 

Avser klotter på allmän platsmark såsom gator och parker. Fastighetsmark är borträknat. Klotter som kräver 

TMA-bil (bil med påkörningsskydd) för sanering räknas inte med då dessa samlas ihop och åtgärdas 

tillsammans på grund av kostnadseffektivitet. Borträknat är även klotter som förekommer vid minusgrader 

eftersom sanering då är mycket svårare och kräver starkare medel som istället riskerar att permanenta klottret. 

37 klotter anmäldes och åtgärdades under 2020, samtliga inom tio arbetsdagar. Ett välfungerande samarbete 

med entreprenören resulterar i att klotter kan saneras mycket snabbt. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognosen är att delmålet kan nås 2022. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Klotter på förskolor och skolor 

som saneras inom 48 timmar 

från att 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

fått vetskap om det, andel (%) 

   100% 100%   

Kommentar: 

Tidsgränsen 48 timmar gäller under helgfria vardagar. Borträknat är klotter som förekommer vid minusgrader 

eftersom sanering då är mycket svårare och kräver starkare medel som istället riskerar att permanenta klottret. 

Bland de anmälningar om klotter som inkommit under året har det inte i något fall skett ytterligare en anmälan 

efter 48 timmar gällande samma klotter, vilket indikerar att sanering skett skyndsamt. En ny mätmetod är 

under framtagande, vilken ska kunna mäta en mer exakt tidpunkt för saneringen i syfte att kunna säkerställa 

att sanering alltid sker inom given tidsram. Trots mycket skadegörelse under året har andelen klotter på skolor 

och förskolor varit relativt liten, vilket kan ha en inverkan på att delmålet för mandatperioden nås under året. 
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Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognosen är att delmålet kan nås 2022. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Separerade gång-, cykel- och 

mopedvägar på det kommunala 

vägnätet, antal nybyggda meter 

per år 

 320 1 510 1 585 1 000   

Kommentar: 

Med separerad gång- cykel- och mopedväg avses att ytan för gångtrafikanter och cyklister/mopedister (klass 

2) är separerad från körytan för övriga motorfordon (bilar, buss, tung trafik, motorcyklar och moped klass 1) 

antingen med avstånd, kantsten och/eller målad linje samt med vägmärke. 

Under året har totalt 1585 meter separerad gång- cykel- och mopedväg skapats: 900 meter vid Saxlyckevägen, 

300 meter vid Häststigen, 100 meter vid Katrinedalsgatan, 85 meter vid Bergsmansgatan samt mindre delar 

gång- cykel- och mopedväg vid Storängens handelsområde. 

Skapandet av tryggare och säkrare gång- cykel- och mopedvägar är något som prioriteras på många håll just 

nu. Till exempel framhålls frågan som särskilt prioriterad i de arbeten som pågår med att ta fram Karlskogas 

nya översiktsplan, cykelplan samt Länstransportplanen för Region Örebro. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognosen är att delmålet kan nås 2022. 

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: 

Bedömningen avser samhällsbyggnadsnämndens sammanfattade bidrag till fullmäktigemål 3. Målet 

bedöms som delvis uppfyllt då utfallet delvis uppfyller målvärdet för två indikatorer medan en inte 

uppfyller målvärdet. För samtliga indikatorer är prognosen att delmålen kan nås vid mandatperiodens 

slut. 

Nämndmål 3.1 Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till att tillgängliggöra mark inom Karlskoga 

kommun för näringslivsetableringar.ableringar. 

Tillgänglig mark för nya etableringar är en viktig parameter för näringslivsklimatet och tillväxten i 

Karlskoga. 

Bedömning 
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Kommentar: 

Bedömningen avser måluppfyllelse av nämndmålet baserat på nämndens indikatorer. Målet bedöms 

som delvis uppfyllt då utfallet delvis uppfyller målvärdet för den ena indikatorn medan den andra inte 

uppfyller målvärdet. För den indikator som inte uppfyller målvärdet är dock prognosen att delmålet 

kan nås under mandatperioden. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Nya detaljplaner som är 

digitala, det vill säga 

upprättade enligt 

gällande SIS-standard 

(eller motsvarande 

funktionskrav) och 

enligt Boverkets 

planbestämmelsekatalog, 

andel (%) 

   0% 100%   

Kommentar: 

Indikatorn avser nya detaljplaner och ÄDP (ändring av detaljplaner) men målet är på sikt att digitalisera även 

äldre detaljplaner. Formatet ska möjliggöra för digital överföring och maskinell tolkning. Från och med 

januari 2022 är det lagkrav att alla nya detaljplaner görs digitala i enlighet med Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd. 

Möjligheten är också att standarden ska vara ett stöd för att skapa en informationsstruktur så att data kan 

utnyttjas för andra ändamål än att visa upp plankartor. Det kan handla om att kombinera planinformation med 

andra data, göra analyser och vara underlag till e-tjänster. 

Programvara för digitala detaljplaner är inköpt och installerad men ännu pågår arbete med att ta fram en 

layout där digitala detaljplaner kan levereras. Den första digitala detaljplanen är under framtagande och 

fortsatt utbildning för samtliga planhandläggare, GIS-samordnarna och mätningsingenjörerna kommer att ske 

under första halvan av 2021. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognosen är att delmålet kan nås 2022. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Karlskogas placering 

gällande tid från 

planuppdrag till 

antagande av detaljplan i 

relation till andra 

deltagande kommuner, 

procentuell placering 

(%) 

  27%  25%   

Kommentar: 

Indikatorn mäts vartannat år med hjälp av Koladanyckeltalet "Mediantid från planuppdrag till antagande 

under de två senaste åren, mediantid i månader" som ingår i SKR:s Öppna jämförelse. Karlskogas placering 

räknas ut genom en jämförelse av mediantiden i Karlskoga och med övriga deltagande kommuner i Sverige. 

Delmålet avser att Karlskoga ska vara inom de 25% av kommunerna med kortast tid från planuppdrag till 

antagande av detaljplan. 



 

  98 

Statistik för år 2020 levereras juni 2021 och redovisas i delårsrapporten samma år. Bedömning görs av 2019 

års resultat då indikatorn är ny och resultatet inte redovisats tidigare. 2019 låg Karlskoga bland de 27% 

kommunerna med kortast tid från planuppdrag till antagande av detaljplan. Det goda resultatet 2019 kan 

härledas till god kommunikation och förtroende med allmänhet, byggherrar och politik. Under året har 

detaljplaneringen gått smidigt med relativt få yttranden och överklaganden. Annat som inverkar på resultatet 

är god insyn och gott arbete för att möjliggöra en digital samhällsplaneringsprocess, tillgång till programvaror 

för att ta fram digitala detaljplaner, möjlighet att internt göra illustrationer och bullerberäkningar samt 

möjlighet till löpande kompetensutveckling inom bland annat utbildning i personlig effektivitet. 

För att kunna fortsätta det goda arbetet och nå målet är det viktigt att kunna behålla en personalstyrka på 

minst fyra planhandläggare. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognosen är att delmålet kan nås 2022. 

Nämndmål 3.2 Näringslivet är nöjda med samhällsbyggnadsnämndens hantering av tillfällig 

markupplåtelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till ett gott näringslivsklimat genom god hantering av tillfällig 

markupplåtelse. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Bedömningen avser måluppfyllelse av nämndmålet baserat på nämndens indikatorer. Målet bedöms 

som delvis uppfyllt då resultatet för den indikator som är aktuell för målet delvis uppfyller målvärdet. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Företagsklimat 

enl. ÖJ (Insikt) 

- 

Markupplåtelse 

- Totalt, NKI 

 77 62 68 80   

Kommentar: 

Företagklimat gällande markupplåtelse mäts i serviceundersökningen Insikt. Undersökningen avser tillfälliga 

markupplåtelser enligt ordningslagen, t.ex. upplåtelse av offentlig mark för uteservering eller torghandel. I 

undersökningen ingår frågor om hur nöjd man är med hanteringen av ärendet som helhet, hur väl 

förväntningarna uppfylldes samt hur nära perfektion man upplever att hanteringen av egna ärendet kom. ”ÖJ” 

står för öppna jämförelser. 

Slutgiltigt resultat för 2020 inkommer under våren men tack vare onlineportalen "Löpande insikt" kan ett 

preliminärt resultat urskiljas, baserat på januari-november. Det preliminära resultatet som redovisas i tabellen 

ovan indikerar en rejäl höjning sedan 2019, från 62 till 68 NKI. Enligt NKI-graderingen befinner sig 

Karlskoga fortfarande inom klassningen "godkänt" men har gjort en förflyttning från den lägre gränsen för 

kategorin till den övre (NKI-gradering: 80< mycket högt, 70-80 högt, 62-69 godkänt, 50-61 lågt, <50 mycket 

lågt). 
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Preliminärt NKI för 2020 baseras på totalt 13 ärenden och svarsfrekvensen för undersökningen var 39 %. Av 

de serviceområden som ingår i undersökningen är företagarna minst nöjda med tillgänglighet och mest nöjda 

med effektivitet. 

Som väntat tyder 2020 års preliminära resultat på att det försämrade resultatet 2019 var tillfälligt och förenat 

med ombyggnationerna av parkeringar i centrum. De tillfälliga parkeringsplatserna på torget tog upp 

merparten av torgytan vilket innebär att torghandel, sammankomster mm fick flyttas till annan plats. 

Ersättningsplatserna gynnade handel och butiker men innebär en minskad tillgänglighet och en minskad 

nöjdhet hos de som ansökt om markupplåtelse. En förväntan finns därmed att återigen se ett försämrat resultat 

när nya ombyggnationer görs på och omkring Alfred Nobels torg. 

Då ansökan om markupplåtelse görs till Polisen behöver vi framöver undersöka i vilken utsträckning denna 

indikator mäter samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognosen är att delmålet kan nås 2022. 

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: 

Bedömningen avser samhällsbyggnadsnämndens sammanfattade bidrag till fullmäktigemål 4. Målet 

bedöms delvis uppfyllt då en indikator uppnår och en delvis uppnår målvärdet medan två inte gör det. 

För samtliga indikatorer är prognosen att delmålen kan nås vid mandatperiodens slut. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Procentuell 

minskning av 

inköpt energi i 

lokaler ägda av 

Karlskoga kommun, 

per kvadratmeter, 

normalårskorrigerat, 

basår 2009 (%) 

 17% 19% 20% 22%   

Kommentar: 

Indikatorn avser minskning av inköpt energi från 2009 (basår). 

Resultatet är preliminärt. Det faktiska utfallet fås först efter en helårskorrigering och redovisas i kommande 

delårsredovisning (sep 2021). 

Det preliminära resultatet tyder på en fortsatt positiv trend. De faktorer som har haft störst betydelse för den 

minskade energiförbrukningen per kvadratmeter är framförallt nya energieffektiva lokaler vid nybyggnation 

samt utbyggnad av solceller. Årets resultat kan ha påverkats av Covid-19-pandemin då förändrad aktivitet i 

kommunens lokaler kan urskiljas. Till exempel har aktiviteten minskat i idrottshallar på grund av restriktioner 
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och distansundervisning medan aktiviteten har ökat i särskilda boenden då människor stannat hemma i större 

utsträckning än tidigare. 

Prognosen för mandatperioden är god men påverkas av en rad faktorer. Driftoptimering blir till exempel allt 

svårare för varje minskad procent inköpt energi, dels för att enkla åtgärder genomförs först, dels för att 

optimeringen bara kan göras till en viss gräns utan att bryta mot uppsatta lagkrav. Andra faktorer som 

påverkar är att önskemålen om komfort i kommunens lokaler ökar, både vad gäller temperatur och ventilation 

samt att ny gatubelysning installeras för att öka trygg- och säkerheten i Karlskoga. 

Arbetet med att hålla nere energianvändningen fortgår genom ett systematiskt energiarbete kombinerat med 

investeringar. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognosen är att delmålet kan nås 2022. 

Nämndmål 4.1 Karlskoga kommun har en hållbar energianvändning i kommunens lokaler. 

Samhällsbyggnadsnämnden skapar förutsättningar för en hållbar energianvändning i kommunens 

lokaler genom att välja energisnåla alternativ vid nyproduktion och inköp av produkter till 

kommunens lokaler samt energieffektivisera befintligt fastighetsbestånd. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Bedömningen avser måluppfyllelse av nämndmålet baserat på nämndens indikatorer. Målet bedöms 

som delvis uppfyllt då utfallet delvis uppfyller målvärdet för den ena indikatorn medan den andra inte 

uppfyller målvärdet. För den indikator som inte uppfyller målvärdet är dock prognosen att delmålet 

kan nås under mandatperioden. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Minskning av 

inköpt energi i 

lokaler ägda av 

Karlskoga kommun, 

per kvadratmeter, 

normalårskorrigerat, 

basår 2009 (%) 

 17% 19% 20% 22%   

Kommentar: 

Indikatorn avser minskning av inköpt energi från 2009 (basår). 

Resultatet är preliminärt. Det faktiska utfallet fås först efter en helårskorrigering och redovisas i kommande 

delårsredovisning (sep 2021). 

Det preliminära resultatet tyder på en fortsatt positiv trend. De faktorer som har haft störst betydelse för den 

minskade energiförbrukningen per kvadratmeter är framförallt nya energieffektiva lokaler vid nybyggnation 

samt utbyggnad av solceller. Årets resultat kan ha påverkats av Covid-19-pandemin då förändrad aktivitet i 

kommunens lokaler kan urskiljas. Till exempel har aktiviteten minskat i idrottshallar på grund av restriktioner 

och distansundervisning medan aktiviteten har ökat i särskilda boenden då människor stannat hemma i större 

utsträckning än tidigare. 
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Prognosen för mandatperioden är god men påverkas av en rad faktorer. Driftoptimering blir till exempel allt 

svårare för varje minskad procent inköpt energi, dels för att enkla åtgärder genomförs först, dels för att 

optimeringen bara kan göras till en viss gräns utan att bryta mot uppsatta lagkrav. Andra faktorer som 

påverkar är att önskemålen om komfort i kommunens lokaler ökar, både vad gäller temperatur och ventilation 

samt att ny gatubelysning installeras för att öka trygg- och säkerheten i Karlskoga. 

Arbetet med att hålla nere energianvändningen fortgår genom ett systematiskt energiarbete kombinerat med 

investeringar. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognosen är att delmålet kan nås 2022. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Effekt i Karlskoga 

kommuns 

anläggningar för 

solelproduktion, 

antal kilowatt 

 63 90 146 300   

Kommentar: 

Indikatorn avser total installerad toppeffekt, det vill säga märkt maxeffekt för vad anläggningen kan 

producera. 

Under året har solcellsanläggningen på Lötängens äldreboende byggts ut vilket medfört att solelproduktionen 

i kommunens solelanläggningar har ökat. Tack vare teknikutvecklingen av solceller genererar dessutom den 

nya anläggningen mer solel än först beräknat. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognosen är att delmålet kan nås 2022. 

Nämndmål 4.2 Karlskoga kommun har ett långsiktigt hållbart skogsbruk. 

Karlskoga kommuns skog har en hög variation vad gäller trädslag, ålder och skoglig dynamik för att 

bibehålla samspelet mellan arter i naturen och därmed säkerställa ett långsiktigt hållbart skogsbruk. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Bedömningen avser total måluppfyllelse av nämndmålet baserat på nämndens indikatorer. Målet 

bedöms som delvis uppfyllt då utfallet uppfyller målvärdet för en av två indikatorer. För den indikator 

som inte uppfyller målvärdet är dock prognosen att delmålet kan nås under mandatperioden. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Skog som ligger 

stadsnära eller i 

anslutning till 

motions- och 

friluftsområden 

och som brukas 

med hyggesfria 

metoder, antal 

hektar 

  0 13.3 175.0   

Kommentar: 

Hyggesfria metoder innebär att skogsmarken alltid har ett trädskikt och att ytan aldrig är kalavverkad. 

Metoderna används i syfte att skapa en flerskiktad skog med träd i olika dimensioner, åldrar och höjder, där 

”skogskänslan” behålls. 

Detta är ett nytt arbetssätt för Karlskoga kommun och vid ingången i 2020 var resultatet 0 hektar. Under ett år 

har arealen som brukas med hyggesfria metoder ökat till 13,3 hektar. Arbetet med skötselplaner är fortlöpande 

och allt eftersom de färdigställts kommer antalet hektar skog som brukas med hyggesfria metoder att öka. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognosen är att delmålet kan nås 2022. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Lövträd i den 

generella 

produktionsskogen 

i ålderspannet 1-

20 år, andel (%) 

   20.8% 20.0%   

Kommentar: 

Indikatorn avser lövandel mätt i stamantal hos skog i åldersspannet 1-20 år. Anledningen till åldersspannet är 

för att det är här grunden läggs för skogens framtida utseende och sammansättning. Indikatorn syftar till att 

mäta den önskade ökningen av lövträd i den generella produktionsskogen, vilken bidrar till en ökad 

trädslagsvariation. 

Vid inventering kontrolleras andelen lövträd bland beståndets huvudstammar. Detta innebär att tät vegetation 

(”sly”) som sedan röjs bort aldrig räknas oavsett tidpunkt för inventering och påverkar därför inte 

slutresultatet. Med huvudstammar menas de träd i ett bestånd som ämnas stå kvar efter utförd 

skogsvårdsåtgärd. 

En större inventering ska genomföras i syfte att få en säkerställd helhetsbild och resultatet beräknas kunna 

återrapporteras vid årsslutet 2022. Fram till dess följs indikatorn upp via uppskattningar utifrån 

skogsbruksplanen och genomförda röjningar. De mätningar som gjorts hittills under året, främst i nyligen röjd 

skog, tyder på att nuvarande andel lövskog just nu uppfyller delmålet. Indikatorn är mätt som genomsnittlig 

lövträdsandel per område, i skog i åldersspannet1-20 år, vilket medför att resultatet kommer att ändras 

framöver på grund av att röjningar genomförs samt att skog åldras utanför aktuellt åldersintervall. 

Arbetssätten anpassas efter behov men ännu finns tidigare röjda områden kvar att inventera innan en total 

inventering kan redovisas. Förhoppningen är dock att vid 2022 ligga kvar på lika stor andel lövträd som nu. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognosen är att delmålet kan nås 2022. 
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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: 

Bedömningen avser samhällsbyggnadsnämndens sammanfattade bidrag till fullmäktigemål 5. Målet 

bedöms uppfyllt då resultatet för den indikator som är aktuell för målet uppfyller målvärdet. 

Nämndmål 5.1 Samhällsbyggnadsnämnden skapar förutsättningar för attraktiv utevistelse för 

personer på särskilda boenden för äldre. 

Samhällsbyggnadsnämnden möjliggör för attraktiv och tillgänglig utevistelse utifrån de äldres egna 

önskemål. Tillgång till utevistelse skapar förutsättningar för spontana möten och ett mer innehållsrikt 

liv. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Bedömningen avser måluppfyllelse av nämndmålet baserat på nämndens indikatorer. Målet bedöms 

som uppfyllt då resultatet för den indikator som är aktuell för målet uppfyller målvärdet. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Ny-, om- eller 

tillbyggnationer av 

utomhusmiljöer på 

särskilda boenden för 

äldre där 

verksamhetsansvariga 

på 

socialförvaltningen 

varit delaktig i 

utformningen och där 

deras åsikter beaktats, 

andel (%) 

   100% 100%   

Kommentar: 

Indikatorn gäller utemiljön vid särskilda boenden för äldre. Med beaktats avses att åsikterna tagits hänsyn till 

inför utformningen. Ett urval ur målgruppen har tillfrågats på ett målgruppsanpassat sätt och deras åsikter har 

sammanställts. Synpunkterna har tagits upp i projektplaneringen och bedömts av projektledare och 

projektägare. 

Under året har planeringen av ett nytt vårdboende i Stråningstorp startat. Boendet kommer att byggas och 

ägas av en extern aktör och Karlskoga kommun kommer att hyra. Karlskoga kommun deltar i projektets 



 

  104 

styrgrupp, med representanter från både samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen. I 

styrgruppen har bland annat utformnings diskuterats. 

Projektet utgår från socialförvaltningens funktionsbeskrivning för nybyggnation av vård- och 

omsorgsboenden från 2017. Funktionsbeskrivningen ger riktlinjer för hur vård- och omsorgsboenden bör 

utformas. Gällande utemiljöer nämner funktionsbeskrivningen bland annat att de boende ska kunna gå ut till 

trädgården direkt från sin enhet och att även sängliggande personer ska kunna ta sig ut i trädgården. 

Trädgården ska vara utformad på ett sådant sätt att alla gångar leder tillbaka till byggnadens dörrar. Utmed 

gångstråken ska det finnas sittbänkar kontinuerligt så att man vågar gå även om man har svårigheter att 

förflytta sig. 

Prognos för mandatperiodens slut: 

Prognosen är att delmålet kan nås 2022. 
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Ekonomi 

Driftredovisning 

Redovisning (tkr) Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

2020 

Kostnader 270 157 277 484 276 192 271 640 -4 552 

*Varav personal 46 614 49 470 49 522 48 879 -643 

Intäkter -213 391 -202 971 -209 038 -198 709 10 329 

      

Nettokostnader 56 766 74 513 67 154 72 931 5 777 

      

Nettobudget 62 604 71 750 72 931 72 931 0 

      

Resultat i förhållande till 

budget 

5 838 -2 763 5 777 0 5 777 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat om 5,8 mnkr för år 2020. Resultatet med 

avdrag för vinterväghållningens kostnader uppgår till 2,2 mnkr. Överskottet om 2,2 mnkr beror främst 

på fastighet. Förvaltningen har under året utfört ett hårt arbete som i kombination med det milda 

vädret genererat det goda resultatet. 

Nämnd/ledning/stab uppvisar ett positivt resultat. Orsaken är effektivisering av personal som vidtagits 

under året enligt plan. Effektiviseringen består i personal som avslutat sin tjänst och dennes 

anställning har inte ersatts. 

Mark och planering går enligt budget. Samtliga delar med undantag för plan påvisar överskott. Plan 

har en budgeterad intäkt om 1 200 tkr vilket kan jämföras med utfallet på 900 tkr där differensen beror 

på en eftersläpning av fakturering av upparbetade kostnader. 

Fastighets överskott har sin förklaring i det milda vädret som varit under året och som därmed 

genererar låga värmekostnader. Kostnaden för värme redovisar ett utfall som är nästan 1,7 mnkr under 

vad som budgeterats. 

Teknik och gata gör en negativ avvikelse från budget. Enheten har under året haft höga 

personalkostnader där budget satts till 21 mnkr kr och utfallet visar en siffra på 23 mnkr. Vid 

budgetering 2020 var ambitionen att avdelningschef på Gata- och parkavdelningen skulle arbeta 50% i 

projekt vilket visade sig vara orimligt och bidrar till obalansen. Även arbetade timmar i projekt har 

inte redovisats i den utsträckning det budgeterats för vilket också ger denna effekt. Nämnas bör också 

att perioden för säsongsarbetare förlängdes under året. De höga personalkostnaderna vägs dock upp av 

högre intäkter än vad som prognostiserats för. Det gäller främst grävtillstånd tillsammans med 

tidigarelagd avverkning av skog på grund av granbarkborre. Trafikenheten som är en del av Teknik 

och gata uppvisar uteblivna intäkter om cirka 1 mnkr till följd av införande av avgiftsfri parkering 

under året. 
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Åtgärdsplan vid obalans 

Förvaltningens kostnader påverkas i stort av väderförhållanden vilket det är svårt att prognostisera för. 

Redovisning av personalkostnader kommer förändras så att det blir enklare att följa upp arbetad tid i 

projekt. 

Inför år 2021 omfattas förvaltningen av en effektivisering där det kommer krävas god planering av 

jobb samt kostnadskontroll. För att uppnå budget har en omfördelning gjorts från att tidigare jobbat 

mer i drift mot att jobba mer i projekt bekostat av projektmedel. Omfördelningen kan i framtiden 

innebära en risk om driften blir urholkad och projekten avtar. 

Uppföljning av treårsbudget 

Redovisning (tkr) Ingående balans 

2020 

Utfall 2020 Prognos 2020-2022 

Resultat i förhållande till 

budget 

0 5 777 0 

Ingående balans år 2020 uppgår till 0 kr i enlighet med beslut av kommunfullmäktige i samband med 

ÅR 2019. Utfallet uppgår till 2,2 mnkr år 2020. Prognosen sätts till 0 kr år 2021-2022. Prognosen är 

svårbedömd eftersom förvaltningen resultat påverkas av väderförhållandena, vilket vi sett under året. 

Utöver det sker för några avdelningar en omstrukturering från att ha arbetat i drift till att behöva 

registrera mer tid i projekt som bekostas av projektmedel. 

Under 2020 har en omorganisation gjorts vilket påverkar omfördelningen av budgeterade medel som 

kan komma att påverka treårsbudgeten. Utöver det sker ännu en omorganisation 1 juli 2021 då 

folkhälsoförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen slås ihop till serviceförvaltningen. Detta 

berör dock inte nämndernas budget 2021. 

Uppföljning av sexårsbudget 

Redovisning (tkr) Ingående balans 

2020 

Utfall 2020 Prognos 2020-2022 

Resultat i förhållande till 

budget 

-6 165 3 568 -500 

För vinterväghållningen tillämpas sexårsbudget. Ingående balans 2020 är -6 165 tkr och innefattar åren 

2017-2019. År 2020 påvisar vinterväghållningen ett plusresultat om nästan 3,6 mnkr. En försiktig 

bedömning för år 2021 och 2022 sätts till -500 tkr. Det betyder att vardera år ska vinterväghållningen 

redovisa ett positivt resultat om cirka 1 mnkr. Prognosen är mycket svårbedömd då kostnaderna 

påverkas av väderleken. 
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Investeringskostnader 

Investeringar tkr Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget      

2020 

Avvikelse 

2020 

Varav överförs till 

nästa år 

Beställda projekt 2020      

Soprum enl avfallsplan 0 0 150 150 150 

Varumottagning och lastkaj 0 0 350 350 350 

Diskinlämning skolor 0 100 100 0 0 

Badhus - projektering 0 2 500 498 498 

Stadsdelsnära trygghetsåtgärder 0 252 250 -2 0 

Del av Värmlandsvägen 0 113 500 387 387 

GC-vägar enligt cykelplan 0 0 500 500 500 

Konstgjorda vikar Aggerud 0 403 4 950 4 547 4 547 

Fiberutbyggnad Östra Möckeln 0 0 2 800 2 800 2 800 

Reservvattenutredning 0 0 2 000 2 000 2 000 

Ny Träningsskola Öster 0 322 14 850 14 528 14 528 

Stationärt reservkraftverk 0 46 1 500 1 454 1 454 

Nya kombiugnar förskolor och 

vårdboenden 

0 158 250 92 92 

Förrådsutrymmen livsmedel 0 50 50 0 0 

Serveringsrum 

Möckelngymnasiet 

0 0 150 150 150 

Omklädningsrum 0 0 150 150 150 

Mötesplats Björkborn 0 3 891 888 888 

Nobelhallen Projektering 0 4 952 0 -4 952 -4 952 

Naturprojekt 0 428 400 -28 -76 

Nobelstadion Projektering 0 694 0 -694 -694 

 0 7 523 30 341 22 818 22 772 

      

Årets ram      

Inköp bilar 0 3 769 7 220 3 451 3 451 

Förvaltningsgemensamma 1 001 988 1 000 12 0 
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Reinvestering lokaler 14 622 15 696 22 000 6 304 5 997 

Reinvestering gator/maskiner 12 777 6 926 7 200 274 229 

Asfalt 185 4 750 5 000 250 250 

Reinvestering broar 0 3 360 8 000 4 640 4 640 

Konstnärlig utsmyckning 288 69 1 749 1 680 1 680 

 28 872 35 558 52 169 16 611 16 247 

      

Beställda projekt 2019      

Attraktivt E18 742 218 1 758 1 541 1 541 

Strandpromenaden/Boforsudden 35 71 1 465 1 394 1 394 

Björkbornsbron 0 195 12 710 12 514 12 514 

Centrumutveckling 16 853 5 911 5 846 -65 0 

Åtgärder i ÖP 143 267 857 590 590 

Belysning Kilsta IP 0 0 1 000 1 000 1 000 

Inköp bilar 6 799 421 421 0 0 

Kvinnohus 0 935 16 915 15 980 15 980 

Ny förskola - öster 40 8 756 29 410 20 654 20 654 

Soprum enl avfallsplan 1 149 149 -1 0 

Varumottagning och lastkaj 0 337 350 13 0 

Diskinlämning skolor 0 98 100 2 0 

Asfaltsinventering 0 138 615 477 477 

Nytt klubbhus Rävåsens IK 191 5 689 14 709 9 021 9 021 

Hiss kulturskolan 109 2 001 1 591 -410 0 

 24 912 25 184 87 897 62 713 63 172 

      

Beställda projekt 2018      

Moderna lärmiljöer 6 115 13 827 23 735 9 908 9 919 

Allvädersbanor Nobelstadion 

KFN 

132 9 731 9 778 47 0 

Produktionskök FHN 12 186 13 304 13 614 311 0 
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Ridhuset KFN 591 177 151 -26 0 

Karlbergshallen 13 012 3 530 3 229 -301 0 

 32 035 40 568 50 507 9 939 9 919 

      

Projekt från tidigare år      

Förskolan Kartografen 7 834 0 -2 307 -2 307 0 

Reinvestering lokaler 6 492 5 618 8 269 2 651 2 675 

Reinvestering gator/maskiner 5 445 3 621 3 309 -312 -325 

Övriga projekt 2 678 138 137 -1 0 

Förstudie stranden 0 0 265 265 265 

 22 448 9 377 9 674 296 2 614 

      

Omsättningstillgångar      

Exploatering 3 545 5 637 19 000 13 363 17 873 

 3 545 5 637 19 000 13 363 17 873 

      

Delsumma 1 (inom budget) 111 812 123 848 249 588 125 739 132 596 

      

VA-utbyggnad -1 882 12 778 0 -12 777 -12 777 

      

Delsumma 2 -1 882 12 778 0 -12 777 -12 777 

      

      

Summa investeringsutgifter 109 930 136 626 249 588 112 962 119 820 

2020 års investeringsram uppgår till 250 mnkr, varav 88,7 mnkr är budgetmedel överförda från 

föregående år. Nämnden föreslår att budgetmedel om 121 mnkr förs mot 2021. 

Under 2020 planerades förstudiearbetet till ett nytt badhus att genomföras. Till följd av Covid 19 har 

arbetet senarelagts. Förprojekteringen för Nobelhallen har påbörjats liksom byggnation av den nya 

förskolan i Bullerdalen som kommer ha ett hållbarhetstema. 

Etablering av ett nytt bostadsområde vid Aggerudsvikarna har pågått under 2020. I projektet ingår 

grävning och byggnation av vikar, kvarter med mera. Intresset för tomterna bedöms vara stort. 
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Kvinnohuset är en del av strategisk partnering och i projektet planeras en om- och tillbyggnad. Det 

finns ett behov av en tillbyggnad för att få bra verksamhetsmiljöer och för att kunna ta emot fler 

boende. Ett annat projekt som ingår i strategisk partnering är en ny klubblokal vid Rävåsens IK. 

Klubben är i behov av en lokal som ger förutsättningar till fortsatt utveckling av klubben. Byggnation 

påbörjad hösten 2020. 

Arbetet har fortsatt med den nya träningsskolan. Projektet omfattar en tillbyggnad av en träningsskola 

i Bråtenskolan som ska dockas ihop med huvudbyggnaden. Under år 2020 blev förstudien klar och det 

har klarlagts att det blir en fördyring i jämförelse med en äldre budgetprognos som gjorts. Förutsatt att 

erforderliga beslut kommer att kunna fattas med ytterligare äskanden planeras en byggstart till hösten 

2021. 

Projeketet Moderna lärmiljöer har under 2020 avslutats på Skranta där verksamheten är mycket nöjda 

med slutresultatet. Projektet har under 2020 fortsatt på Aggerudsskolan där det visade sig finnas stort 

behov av utbyte av ventilation samt att tillgänglighetsanpassa byggnaderna. Under byggnationen sker 

undervisningen i tillfälliga paviljonger. I slutet av året påbörjades även en förstudie av 

Österledsskolan. 

Exploateringsprojekt som fortlöpt under året är bland annat Dammängen och 

Finnebäck/Storängsstrand. Vid Dammängen har etablering av ett nytt bostadsområde av i första hand 

villatomter påbörjats. Projektet innefattar bland annat byggnation av gata, belysning och 

serviceanslutningar. Ytterligare etablering av ett bostadsområde kommer att göras vid 

Finnebäck/Storängsstrand. Under 2020 har avverkning av skog samt diverse underröjningar inom 

området påbörjats. 

Under året har Bregårdsskolans hemkunskap och slöjdsalar färdigrenoverats, Kulturskolan har fått en 

ny utomhusbelysning, allvädersbanorna på Nobelstadion har färdigställts och projektet med nytt 

produktionskök har avslutats. 

Internkontroll 

Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige med ca 100 allvarliga olyckor 

årligen. 

Byggarbetsplatser där Karlskoga kommun är huvudman ska vara säkra och internkontrollen 2020 

kommer kontrollera säkerheten vid byggnadsarbetsplatser. Kontrollen ska granska att 

byggnadsställningar uppfyller godkända krav och är rätt monterade samt att lagstadgad personlig 

skyddsutrustning (hjälm och skor) används av samtliga som vistas på arbetsområdet. 

Följande punkter var föremål för samhällsbyggnadsnämndens internkontroll 2020: 

• Kontroll av säkra byggnadsställningar 

• Kontroll av personlig skyddsutrustning 

Resultat 

Kontroll av säkra byggnadsställningar 

Kontrollen har skett genom granskning av ett urval skyddsrondsprotokoll där kontroll av att personlig 

skyddsutrustning används samt att eventuella avvikelser och vidtagna åtgärder ska finnas 

dokumenterat. Initialt planerades granskning av byggmötesprotokoll men eftersom det är under 

skyddsronderna som kontrollen av personlig skyddsutrustning görs är det relevant att granska 
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skyddsrondsprotokollen snarare än byggmötesprotokollen. Att skyddsrond ska genomföras fastställs 

under byggmötet men dokumentation av kontrollen görs alltså i skyddsrondsprotokollet. 

Resultatet av internkontrollen av säkra byggnadsställningar bedöms som mycket god. Vi har inte haft 

några anmärkningar. 

Kontroll av personlig skyddsutrustning 

Kontrollen har skett genom granskning av ett urval av skyddsrondsprotokoll där kontroll av att 

personlig skyddsutrustning används samt att eventuella avvikelser och vidtagna åtgärder finns 

dokumenterat. Man har gjort kontroll ute på plats och tillsammans med platsledning. 

Resultatet av internkontrollen av personlig skyddsutrustning bedöms som god. 

Självskattning av internkontrollen som helhet 

Svag Tillfredsställande God Mycket god 

  x  

Som helhet bedöms resultatet av internkontrollen som god. Både säkra byggnadsställningar och 

personlig skyddsutrustning är grundläggande förutsättningar på en säker arbetsplats och en total 

bedömning som "mycket god" hade krävt att båda kontrollpunkterna bedömts som "mycket god". 

Framtidsanalys 

Det går inte att blicka framåt utan att titta bakåt. I och med sammanslagningen av 

folkhälsoförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen till serviceförvaltningen upphör 

samhällsbyggnadsförvaltningen att existera. Samhällsbyggnadsförvaltningen bildades 2006 i syfte att 

samla allt det som bygger Karlskoga – all planering, bygglov, byggnation, trafik, infrastruktur m.m. – i 

en förvaltning med tillhörande två nämnder. Under 2020 började förändringen med att mark- och 

exploatering flyttades till KS vilket behövdes för att vi skulle kunna behålla den kommunala 

lantmäterimyndigheten. Därefter bildades en egen förvaltning för bygg- och miljöfrågorna. I och med 

detta är alla de frågor som är väsentliga för en effektiv samhällsbyggnadsprocess nu fördelade på 3 

förvaltningar och ett bolag. Det behöver inte bli sämre, men det blir annorlunda än tidigare. Kanske 

mer lämpat för det expansiva skede som Karlskoga är i med flera chefer och nämnder som har i 

uppdrag att dra åt samma håll? Det spridda ansvaret ställer dock stora krav på samordning och 

samarbete och det är viktigt att samhällsbyggnadsnämndens frågor även fortsatt får hög prioritet i det 

växande Karlskoga. En snabb och effektiv planprocess pratar man ofta om, och det har vi redan vilket 

är en förutsättning för utveckling av nya områden. Likaså har vi en välfungerande och effektiv 

trafikverksamhet som det är oerhört viktigt att nämnden får behålla och att nämnden, såsom 

väghållare, ges det fulla ansvaret att vara trafiknämnd för att även fortsatt kunna ha en effektiv 

trafikverksamhet, vilket gynnar både medborgare och näringsidkare. 

Det finns alltid en risk att tappa personal i samband med stora organisationsförändringar. Därför är det 

viktigt att förvaltningens kloka avdelnings- och enhetschefer fortsätter att leda arbetet med att vara en 

attraktiv arbetsgivare tillsammans med ny förvaltningschef. Detta i samma nära samarbete med 

nämndordförande, presidium och nämnd som idag. 

Det vi ser framåt är en årlig effektivisering i nämnderna med runt 1% i enlighet med den så kallade 

Solnamodellen, som är införd. För att bibehålla kvalitet är det viktigt att arbeta med detta på ett klokt 

sätt – att verkligen effektivisera och minska kostnaderna utan att sänka kvalitén. Då utgångsläget är 

ansträngt i driftbudgeten redan vid ingången i 1%-modellen ställer det krav på kloka prioriteringar och 
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mod att våga satsa på nya digitala metoder. Frånvaron av höjda hyror har vi i många år framhållit 

problemen med. Att inte få möjlighet att sköta underhåll och reinvesteringar i kommunens byggnader, 

gator och annan infrastruktur är att skjuta ett växande problem framför sig. Att tydliggöra hur behoven 

verkligen ser ut är nödvändigt för att kunna planera för nödvändiga investeringar. Även nya 

bostadsområden tillkommer som ska skötas vilket måste vägas in i budgeten. Ett påbörjat arbete med 

att tydliggöra kostnaderna för ett växande Karlskoga bör fortgå så att nämndens budget inte urholkas 

med anledning av drift av nya områden. 

Karlskoga ska växa – 32 000 invånare 2025 – och förväntningarna är stora på vad 

samhällsbyggnadsförvaltningen och nämnden ska åstadkomma i form av attraktivitet. Ett jätteroligt 

arbete som många vill delta i! Attraktivitet finns i så mycket; det finns i parker och lekparker, det finns 

i möjligheten att kunna cykla på bra cykelvägar, det finns i våra fantastiska naturreservat, det finns i 

ett trivsamt och välkomnande centrum, det finns i moderna och fräscha skolor, det finns i modet att 

våga satsa på sådant vi inte provat förut! Allt detta har samhällsbyggnadsnämnden på sitt bord. Bär det 

med stolthet och våga fråga, våga satsa och förbli kloka! 
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Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Ekonomiskt resultat 2020 

+1 223 tkr 

 

Ansvarsområden 

Den 1 juni 2020 bildades Tillväxt- och tillsynsförvaltningen. Nämnden handlägger frågor enligt 

nedanstående förteckning i Karlskoga och Storfors kommuner: 

• Livsmedel: Kontroll av livsmedelsverksamheter och handläggning av nya 

livsmedelsverksamheter enligt livsmedelslagen. Under 2020 även trängseltillsyn på 

serveringsställen. 

• Miljö- och hälsoskydd: Prövning och kontroll enligt miljöbalkens regler på bland annat skolor, 

förskolor, hygieniska- och miljöfarliga verksamheter. 

• Alkohol och folköl: Tillsyn och handläggning av serveringstillstånd samt folkölsförsäljning. 

• Receptfria läkemedel: Tillsyn över försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln. 

• Tobak: Prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter. 

• Bygglov: Bygglov-, anmälningsärenden, tillsyn, med mera i enlighet med plan- och 

bygglagen. 

• Bostadsanpassningsbidrag: Handläggning av bidrag för medborgare i behov av anpassningar i 

hemmet vid funktionsnedsättningar. 

• Parkerings- samt transporttillstånd: Dispenser samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

 

Ansvarig ordförande 

Linda Brunzell (M) 

 

Ansvarig förvaltningschef 

Trond Reimers 
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Viktiga händelser 

Digitalisering och nya arbetssätt 

I mars infördes restriktioner kring Covid-19 som innebar ökat distansarbete samt växelarbete för att på 

så sätt minska smittspridning bland personalen. Andelen digitala möten ökade och flera nya arbetssätt 

infördes. Viss tillsyn genomfördes via digitala möten vilket skapar nya möjligheter för hur vi kan 

arbeta mer digitalt i framtiden. 

Ökat tillsynsansvar och justerad verksamhetsplan 

Nämndens tillsynsansvar utökades under året med trängseltillsyn på restauranger och 

serveringsställen. Verksamhetsplanen för 2020 tvingades att revideras löpande för att anpassa vår 

verksamhet efter restriktioner och samtidigt prioritera den tillsyn där risk för smitta av personer i 

riskgrupp varit liten. 

Folkhälsomyndigheten gick tidigt under året ut med rekommendationer om att undvika kontakt med 

personer över 70 år samt personer som tillhör riskgrupp med underliggande sjukdomar. Detta 

påverkade vår verksamhet genom att antalet ansökningar om bostadsanpassning minskade, samt all 

tillsyn på omsorgsboenden och sjukvård avbokades. 

Ökat tryck på ansökningar 

Coronapandemin har gjort att många spenderar mer tid hemma vilket syns tydligt på antal inkomna 

frågor och ansökningar till bygglov. Antalet kundkontakter och frågor har ökat med ca 600st jämfört 

med 2019. Trots hög belastning har bygglovshandläggarna hållit plan- och bygglagens lagstadgade 

handläggningstider. 

Ny förvaltning 

I juni 2020 skapades tillväxt- och tillsynsförvaltningen i syfte att stärka nämndens oberoende ställning 

i kommunen. I samband med förändringen bytte även nämnden namn från Myndighetsnämnden till 

Tillväxt- och tillsynsnämnden. Nämnden behöll samma ansvarsområden som tidigare men fick från 

och med detta datum även ansvar för personalen. För att tydliggöra roller och arbetet inom 

förvaltningen arbetades det under hösten fram en ny förvaltningsorganisation. 

Personalförändringar 

Personalbortfall har under 2020 skett i form av pensionsavgång, föräldraledighet samt en uppsägning. 

Det har även under en längre tid funnits en långtidsfrånvaro inom förvaltningen som är svår att 

tidsbestämma. Flera rekryteringar har därmed genomförts under året. Detta har påverkat den planerade 

tillsynen då förvaltningen tappat kompetens inom vissa områden samt effektiviteten under en period 

minskat. 
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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: 

Nämndmål och indikatorer för fullmäktigemål 1 saknas 

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: 
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Bedömningen avser Tillväxt- och tillsynsnämndens sammanfattade bidrag till fullmäktigemål 2. 

Tillväxt- och tillsynsnämnden bidrar med positiva resultat avseende bemötande. Resultaten visar att 

privatpersoner som kontaktar förvaltningen möts av ett gott bemötande från handläggare. 

Nämndmål 2.1 Privatpersoner är nöjda med bemötandet från tillväxt- och tillsynsnämnden 

Tillväxt- och tillsynsnämnden är tillgänglig under kontorstid och kontakten med myndigheten är 

smidig och enkel. Tillväxt- och tillsynsnämnden har en positiv attityd och information kommuniceras 

tydligt och lättförståeligt. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet sammanfattar samtliga indikatorer under nämndmål 2.1. Målet baseras till stor del på 

serviceundersökningen insikt som bland annat mäter kommunernas bemötande. Undersökningen 

genomförs genom enkäter och för att få ett resultat krävs minst 7 enkätsvar. Resultatet för målet 

sammanfattas som delvis uppfyllt då 3/5 indikatorer gett positiva resultat. Övriga två har inte har inte 

kunnat redovisas då det saknats tillräckligt antal enkätsvar i undersökningen. 

Precis som vid delåret så saknas resultat från NKI undersökningen för Storfors kommun. Det finns 

därför skäl att fundera över hur indikatorn bör mätas i framtiden. Vid bedömning av måluppfyllelsen 

utgår vi ifrån att bemötandet från handläggare är detsamma oavsett kommun. 

Samtliga indikatorer under nämndmålet saknar resultat för tidigare år, därmed finns ej tillräckligt med 

underlag för att visa en trend. 

Indikator Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Bemötande 

privatperson NKI 

Bygglov, 

Karlskoga 

  77 80   

Kommentar: 

Indikatorn ger ett index som beskriver kundens upplevelser av handläggares attityd och engagemang i kontakt 

med bygglov. Resultatet för 2020 är preliminärt fram till april 2021 då slutresultaten för 2020 redovisas. 

På grund av coronapandemin har inte förvaltningen under året öppnat upp för drop-in besök, och antalet 

bokade besök har begränsats. Samtidigt har antalet ansökningar och frågor ökat vilket påverkat 

handläggningstiden för ansökningar och svarstider för frågor som inkommit via servicecenter. Trots detta 

upplever privatpersoner som kontaktar bygglov att de får ett gott bemötande och resultatet för indikatorn 

närmar sig delmålet för 2023. 

Under 2020 har förvaltningen arbetat för att förbättra informationen på karlskoga.se inför lanseringen av nya 

webben i januari 2021. Med genomarbetad information räknar vi med att många privatpersoner kommer att 

finna svar på sina frågor själva. Därmed minskar trycket på servicecenter och handläggningstiden för bygglov 

kan minska. Med minskat antal frågor skapas även utrymme för att kunna effektivisera processen ytterligare. 

Då indikatorn är ny sedan 2020 saknas resultat för tidigare år. Det finns därmed ej tillräckligt med underlag 

för att visa en trend. 
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Indikator Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Bemötande 

privatperson NKI 

Miljö, Karlskoga 

   80   

Kommentar: 

Indikatorn beskriver kundens upplevelser av handläggares attityd och engagemang i kontakt med 

miljökontoret. För att få ett resultat i mätningen krävs minst 7 enkätsvar, vilket saknas för både Karlskoga och 

Storfors kommun. 

Vid rapportering av kontakter till servicemätningen Insikt finns vissa krav. Vi har ytterst få kontakter som 

uppfyller dessa krav för rapportering inom denna kategori. Indikatorn och vår eventuella påverkan av vad som 

kan rapporteras in kommer att ses över under 2021. 

Indikator Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel sökande 

som upplever ett 

gott bemötande 

vid ansökan om 

bostadsanpassning 

  100% 100%   

Kommentar: 

Indikatorn mäts via enkät som från och med januari 2020 skickas ut tillsammans med beslut om 

bostadsanpassning. 

Resultatet för 2020 är baser at på 51 svar som inkommit under året. Svaren visar att samtliga kunder som 

ansöker om bostadsanpassningsbidrag upplever ett mycket bra (86,3%) eller bra (13,7%) bemötande i kontakt 

med handläggare. 

Indikator Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel sökande 

som upplever ett 

gott bemötande 

vid ansökan om 

parkeringstillstånd 

 90% 81% 100%   

Kommentar: 

Indikatorn mäts via enkät som skickas ut i samband med beslut om parkeringstillstånd. Resultatet är baserat 

på 31 enkätsvar som inkommit under 2020. 81% av de tillfrågade uppger att de är nöjda eller mycket nöjda 

över bemötandet från handläggaren. Resterande 19 % uppger att de är ”varken nöjd eller missnöjd” med 

bemötandet. 

Enkäten för att mäta upplevelsen av bemötandet vid ansökan om parkeringstillstånd har arbetats om under 

2020. För att kunna använda och dra slutsatser av resultatet från båda enkäter har förvaltningen valt att inför 

årsskiftet 2021 börja använda den nya enkäten. Den nya enkäten innehåller färre frågor med färre 

svarsalternativ vilket ger oss större möjlighet att få fler svar. 
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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: 

Bedömningen avser Tillväxt- och tillsynsnämndens sammanfattade bidrag till fullmäktigemål 3. 

Positiva resultat från näringslivet avseende handläggares attityd och engagemang är övervägande för 

det sammanfattade bidraget till fullmäktigemålet. Kommunen har under året förbättrat sin placering i 

kommunrankingen avseende service och bemötande. Dock är Tillväxt- och tillsynsnämndens arbete 

inte avgörande för måluppfyllelsen, och indikatorerna under nämndmål 3.1 blir därmed avgörande för 

bedömningen. 

Nämndmål 3.1 Näringslivet är nöjda med bemötandet från tillväxt- och tillsynsnämnden 

Tillväxt- och tillsynsnämnden arbetar för en god dialog med näringslivet och bidrar till ett gott 

näringslivsklimat genom positiv attityd och engagemang i samtliga ärenden. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Bedömningen sammanfattar resultatet av samtliga indikatorer under nämndmål 3.1. De utfall som 

finns redovisade för delåret visar att företagare upplever att vi har ett gott bemötande i samtliga 

ärendetyper. Indikatorerna mäts i serviceundersökningen Insikt som kräver minst 7 enkätsvar för att ge 

ett resultat. Tillräckligt underlag saknas för Storfors kommun men i bedömning av nämndmål 3.1 

utgår vi ifrån att vi bemöter företagare på samma sätt i Storfors och Karlskoga. Samtliga resultat för 

2020 är preliminära fram till april 2021 då slutresultaten för 2020 redovisas. 

Indikator Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Bemötande 

NKI 

Bygglov 

Karlskoga 

69 85 77 80   

Kommentar: 

Indikatorerna ger ett index som beskriver företagares upplevelser av handläggares attityd och engagemang i 

kontakt med bygglov. Resultatet visar på ett sämre resultat jämfört med 2019. Under 2020 ökade antalet 

frågor och ansökningar till bygglov. Ökningen bidrog till att verksamhetsplanen för 2020 inte kunde hållas, 

och handläggningstider för både frågor och ansökningar ökade. En stressig arbetsmiljö kan vara en 

bidragande orsak till att företagarna upplever en sämre attityd och ett sämre engagemang. Inställda drop-in 
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besök under året kan också vara en orsak till minskningen då detta är en viktig del av vårt bemötande samt vår 

tillgänglighet. 

Resultatet för 2023 ligger dock nära målnivån. För att öka index för indikatorn krävs delaktighet och 

omvärldsbevakning från handläggare i samband med behovsutredning och verksamhetsplanering. Det finns 

även anledning att se över våra rutiner för kundtjänst och frågor via servicecenter för att höja våra resultat 

ytterligare. 

Indikator Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Bemötande 

NKI Miljö 

Karlskoga 

81 80 81 80   

Kommentar: 

Indikatorerna ger ett index som beskriver företagares upplevelser av handläggares attityd och engagemang i 

kontakt med miljöinspektör. 

Resultatet är baserat på 28 enkätsvar vilket är en minskning av antal svar jämfört med 2019. Förvaltningen har 

på grund av coronapandemin haft färre antal kundkontakter under 2020. Resultatet tyder dock på ett fortsatt 

gott bemötande i linje med målet. Förvaltningen arbetar löpande med förbättringsarbete kring våra rutiner. 

Det finns även planer att genomföra ett mindre språkprojekt där vi under en längre tid ska arbeta med språket 

i våra skrivelser och beslut samt vårt fysiska bemötande vid tillsynsbesök. För att höja våra resultat ytterligare 

krävs att samtliga handläggare arbetar på liknande sätt och har samma grundinställning till kundbemötande. 

Indikator Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Bemötande 

NKI 

Livsmedel 

Karlskoga 

76 87 87 80   

Kommentar: 

Indikatorerna ger ett index som beskriver företagares upplevelser av handläggares attityd och engagemang i 

kontakt med livsmedelsinspektör. 

Resultatet av indikatorn är fortsatt högt. Näringslivet upplever ett gott bemötande vid livsmedelstillsyn. En 

heltidstjänst täcker idag vårt behov av livsmedelskontrollen för båda kommunerna. Vid byte av inspektör eller 

utökning av ytterligare tjänster kan resultatet av indikatorn komma att förändras. I annat fall bör resultatet av 

indikatorn fortsatt kunna hållas över målnivån. 

Indikator Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Bemötande 

NKI 

Servering 

Karlskoga 

89 94 90 80   

Kommentar: 

Indikatorerna ger ett index som beskriver företagares upplevelser av handläggares attityd och engagemang i 

kontakt med alkoholhandläggare. 

Under året har byte skett av handläggare för serveringstillstånd. Under flera år har resultatet av upplevelsen av 

handläggarens attityd och engagemang varit långt över målnivån. Då förvaltningen har en inspektör som 
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handlägger ansökningar om serveringstillstånd är det naturligt att resultatet påverkas när handläggaren byts ut. 

I vårt fall har vi fortsatt höga resultat och vi levererar fortsatt långt över vår målnivå. 

Nämndmål 3.2 Tillväxt- och tillsynsnämnden placerar sig i topp 30 av kommuner i Svenskt 

näringslivs kommunranking när det gäller delfaktorerna ”tillämpning av lagar och regler” och 

”service till företagen”. 

Tillväxt- och tillsynsnämnden personal är serviceinriktade och kommunens företagare upplever ett 

professionellt bemötande vid all kontakt med myndigheten. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Varje år rankar Svenskt Näringsliv det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner. Syftet är att lyfta 

fram var i Sverige det är lättast att driva företag. Rankningen baseras på en enkät som årligen skickas 

ut till utvalda företagare i landet samt på statistik från SCB (Statistiska centralbyrån), och UC 

(Upplysningscentralen). Rankingen innehåller 18 faktorer där en av faktorerna mäter kommunens 

service. Myndighetsutövningen i respektive kommun anses därför kunna påverka resultatet av 

delfaktorn. 

Bedömningen sammanfattar resultatet av samtliga indikatorer under nämndmål 3.2. Placeringen för 

2020 är fortsatt långt ifrån vår målnivå, men jämfört med 2019 så tyder resultatet på att vi gör 

förbättringar i vår verksamhet och i vår kommunikation som påverkar vår placering. Resultatet tyder 

även på att vi aktivt behöver arbeta vidare med utveckling och kvalitetsarbete för att ha en chans att nå 

målet för mandatperioden. Viktigt att notera är att Tillväxt- och tillsynsnämndens arbete inte är 

avgörande för indikatorns resultat, då det finns fler nämnder i kommunen som kan påverka resultatet. 

Indikator Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Placering 

Karlskoga 

delfaktor 

"tillämpning 

av lagar och 

regler" 

118 154  30   

Kommentar: 

Delfaktorn ”tillämpning av lagar och regler” utgick ur kommunrankingen under 2020. Faktorn är därmed inte 

länge mätbar och kommer att tas bort som indikator inför uppföljning 2021. 

Indikator Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Placering 

Karlskoga 

delfaktor 

"service och 

bemötande" 

112 204 124 30   

Kommentar: 
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Svenskt näringsliv beskriver indikatorn som ”Den kommunala servicen har stor betydelse för företagens 

etablering och expansion. För ett enskilt företag kan det vara förödande om ett bygglovsärende eller ett 

serveringstillstånd drar ut på tiden. En bra kommunal service präglas av effektivitet, tillgänglighet och 

kunskap om företagandets villkor.” 

Utifrån beskrivningen anses därför kommunens myndighetsutövning kunna påverka resultatet av delfaktorn. 

Placeringen för Karlskoga är en klar förbättring sedan 2019. Arbetet med webbsidan skulle kunna bidra 

positivt inför kommande granskning och placering då den till stor del bidrar till ett gott bemötande, med bra 

information och rätt kontaktuppgifter. För att förbättra placeringen ytterligare krävs effektivisering och 

därmed minskad handläggningstid i flera ärendetyper. 

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: 

Mål och indikatorer för fullmäktigemål 4 saknas. 

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: 

Mål och indikatorer för fullmäktigemål 5 saknas. 
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Ekonomi 

Driftredovisning 

Redovisning (tkr) Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 2020 

Kostnader 17 408 18 221 15 712 18 333 2 621 

*Varav personal 11 064 10 863 9 916 11 073 1 157 

Intäkter -8 514 -8 832 -8 340 -9 738 -1 398 

      

Nettokostnader 8 894 9 389 7 372 8 595 1 223 

      

Nettobudget 8 594 8 360 8 595 8 595 0 

      

Resultat i förhållande till 

budget 

-300 -1 029 1 223 0 1 223 

Tillväxt- och tillsynsnämnden redovisar ett positivt resultat på 1,2 mnkr. Överskottet beror främst på 

effektivisering hos nämnd/ledning/stab tillsammans med genomgående låga personalkostnader. 

Sektionen bygglov påvisar ett överskott trots att budgeterad intäkt inte uppnåtts. Intäktstappet på 208 

tkr beror på att taxan har legat på fel nivå och kommer att justeras under kvartal 2 år 2021. De låga 

personalkostnaderna har sin förklaring i en vakant tjänst. Även de övriga kostnaderna har varit låga 

och genererar därmed ett överskott. 

Sektionen tillsyn gör ett underskott. I likhet med bygglov uppnås inte prognostiserad intäkt, skillnaden 

mellan utfall och budget uppgår till 1,4 mnkr och beror på att denna sektion har haft vakanser under 

året. Personalkostnaderna ligger 528 tkr under budget och de övriga kostnader 1 300 kr över budget 

varför de inte bär upp intäktglappet. 

Bostadsanpassningen gör ett underskott på 94 tkr. Utfallet för utbetalda bostadsanpassningsbidrag i 

Karlskogas ökade den sista månaden på året och kostnaderna uppgick till totalt 3 097 tkr i jämförelse 

med budgeterade 2 939 tkr. Utfallet för Storfors uppgick till 386 tkr mot budgeterade 450 tkr. 

Åtgärdsplan vid obalans 

Tillväxt- och tillsynsnämnden anser att lönenivåerna är låga i jämförelse med övriga kommuner i 

närområdet. En satsning planeras under de närmaste åren för att inte tappa kompetens inom 

förvaltningen. 

Uppföljning av treårsbudget 

Redovisning (tkr) Ingående balans 

2020 

Utfall 2020 Prognos 2020-2022 

Resultat i förhållande till 

budget 

-1 029 1 223 0 



 

  123 

Ingående balans är 0 kr då det är första året i treårsbudgeten. Utfallet år 2020 uppgår till ett positivt 

resultat på 1,2 mnkr. För åren 2021 till 2022 uppskattas prognosen att återgå till 0 kr när vakanta 

tjänster är tillsatta. I sammanhanget bör bostadsanpassningen nämnas då den är svår att prognostisera 

på grund av de snabba vändningarna den kan ta. 

Investeringskostnader 

Investeringar (tkr) Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

2020 

Varav överförs 

till nästa år 

 204 50 500 -450 0 

Summa 

investeringsutgifter 

204 50 500 -450 0 

Under året har ett besökssystem installerats inom kommunen och utnyttjas av samtliga förvaltningar. 

Utöver det har inte några ytterligare investeringar gjorts. 

Internkontroll 

Internkontrollen 2020 var en granskning av nämndens verksamhetsplan med fokus på att kontrollera 

på vilket sätt mål och jämställdhet implementerats i det dagliga arbetet inom nämndens 

ansvarsområden. Internkontrollen 2020 beskrevs i följande punkter: 

1. Bygg- och miljökontoret kontrollerar på vilket sätt nämndens mål för 2020-2022 har implementerats 

i nämndens verksamhetsplan. 

2. Bygg- och miljökontoret kontrollerar på vilket sätt nämndens arbete med CEMR-deklarationen har 

implementeras i nämndens verksamhetsplan 

Resultat 

Inför 2020 fattades beslut om nya mål och indikatorer för verksamheten. Tidigt på året presenterades 

kommunens, samt nämndens mål och indikatorer för samtliga medarbetare på arbetsplatsträffar. Våren 

passerade, nya medarbetare tillkom och några avslutade sina tjänster, vilket ledde till att det inför 

hösten fanns viss okunskap och osäkerhet kring verksamhetens mål. En ny genomgång av mål och 

indikatorer genomfördes, denna gång i mindre grupper. När beslut om verksamhetsplan inför 2021 

skulle fattas fanns flera idéer och tankar om hur målen skulle kunna implementeras på ett bättre och 

mer naturligt sätt inför 2021. 

Nämndens mål och indikatorer planeras att vara en tydligare röd tråd genom hela verksamheten. 

Styrdokument och aktiviteter ska tydligt koppla mot verksamhetens mål och medarbetarna ska 

informeras löpande om de styrdokument som berör verksamheten. 

CEMR och därigenom jämställdhet är en viktig del av förvaltningens arbete internt, men berörs även i 

arbetet vi genomför externt. En jämställdhetsspaning genomförs på samtliga arbetsplatsträffar för att 

diskutera dessa frågor och därigenom skapa förutsättningar för att kunna hitta brister i jämställdhet på 

vår egen arbetsplats. 

Vi har ett löpande arbete kring kommunikation och bemötande där arbetet kring jämställdhet berörs. 

Vi ska behandla alla våra kunder på lika sätt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder. Vi ska även anpassa vårt språk efter vem vi skriver till. 
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Då språk och kommunikation är en stor del av nämndens mål har CEMR implementerats i 

verksamhetsplanen genom att nämndens mål och indikatorer för 2021-2023 tydliggjorts. 

Självskattning av internkontrollen som helhet 

Svag Tillfredsställande God Mycket god 

  X  

Resultatet av internkontrollen 2020 bedöms som god då vi via interngranskningen ökat förståelsen hos 

förvaltningens medarbetare kring nämndens målbild samt hur våra arbetsområden kopplar mot målen. 

Framtidsanalys 

Karlskoga kommun redovisar i sin nya vision att kommunen ska växa med 1500 nya invånare och 700 

nya bostäder till 2025. Förvaltningen räknar därmed att ett högre antal detaljplaner som ska granskas 

kommande år samt en ökning av antalet bygglovsansökningar. 

Inför 2021 kommer förvaltningen att börja arbeta i sin nya organisation, som består av tre sektioner 

plus en administrativ förvaltningsstab. Varje sektion har en sektionsledare som tillsammans med 

förvaltningschef, kvalitetsledare och nämndsekreterare bildar förvaltningens ledningsgrupp. Då 

förvaltningen är ny sedan 2020 saknas vissa styrdokument såsom arbetsmiljöplan, 

kompetensförsörjningsplan, aktivitetsplan, och krishanteringsplan. Ledningsgruppen ska tillsammans 

prioritera detta arbete under 2021-2022. 

Det har tidigare diskuterats möjligheter till efterhandsdebitering vid årlig tillsyn. Inför 2021 har 

förvaltningen planerat att efterhandsdebitera all tillsyn. Arbetet kräver att varje handläggare har en 

tydlig verksamhetsplanering för att säkerställa att all tillsyn genomförs och debiteras enligt beslutad 

avgift. Uppföljning kommer att ske löpande för att säkerställa förvaltningens intäkter. Vi förväntar oss 

positiva reaktioner från näringslivet och hoppas kunna se effekter av detta i våra kundnöjdmätningar. 

Inför 2021 inleds ett nytt samarbete inom bostadsanpassning med Degerfors kommun. Utvärdering 

kommer att göras löpande och förvaltningen ser ljust på möjligheten till flera samarbeten både inom 

flera arbetsområden, men även med andra kommuner. 

Vi kommer under de närmaste åren att utveckla vår verksamhet med nya digitala tjänster. Arbetet med 

e-tjänster kommer att fortlöpa med förhoppning om att kunna utveckla e-tjänsterna ytterligare till fullt 

intrigerade e-tjänster som går direkt in i våra verksamhetssystem. Uppgradering av 

diarieföringssystem och utveckling av e-arkiv och digital signering av dokument är också arbeten som 

kommer att prioriteras för att skapa interna effektiviseringar och därigenom förbättra vår service. 
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Kultur- och föreningsnämnden 

Ekonomiskt resultat 2020 

+1 298 tkr 

 

Ansvarsområden 

• Förvaltningsstab med koncernövergripande kommunarkiv och folkrörelsearkiv 

 

• Bibliotek och allmänkultur inklusive rådgivning och konstverksamhet 

 

• Föreningsstöd inklusive handläggning av lotterier enligt spellagen 
 

• Kulturskola 
 

• Strandbadet 

 

Ansvarig ordförande 

Margaretha Rosberg (M) 

 

Ansvarig tf förvaltningschef 

Maria Motin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  126 

Viktiga händelser 

Coronapandemin 

Nämndens verksamheter inklusive föreningslivet påverkades kraftigt under året med anledning av 

pandemin. Från mars månad gjordes anpassningar utifrån folkhälsomyndighetens restriktioner. Efter 

sommaren var förhoppningen att kunna börja öppna men läget förvärrades under hösten då 

smittspridningen ökade igen. Från november stängdes stora delar av verksamheten ned för 

allmänheten. Trots svårigheter har viktiga tjänster vid biblioteket, rådgivningen, kulturskolan och 

simundervisningen vid Strandbadet varit tillgängliga genom olika anpassningar. 

Biblioteksplan 

Biblioteksplan 2021-2024 för Karlskoga kommun, har tillsammans med bibliotekspersonal från barn- 

och utbildningsförvaltningen och gymnasieförvaltningen arbetats fram under året. 

Anläggnings- och lokalinvesteringar 

Friidrottsanläggningen vid Nobelstadion, som var i stort behov av en upprustning, renoverades och var 

färdigställd under augusti. Nya Karbergshallen, en fullstor idrottshall med läktare, började byggas 

under 2019 och var färdigställd under februari. 

Tillgänglighetsprojekt kulturskolan 

Kulturskolan beviljades medel från kulturrådet för att öka tillgängligheten, framför allt från områden 

där barn och ungdomar av tradition inte söker sig till Kulturskolan. Projektet bedrivs på fritidshem, 

särgymnasiet och särskolan. Verksamhet sker inom musik, dans och teater/drama under tre år. 

Strandbadet 

Utifrån många kunders önskemål har en uppfräschning av omklädningsrum gjorts under året. 

Investering gjordes även i nya redskap till gymmet samt nya startpallar till stora simbassängen som 

också var efterlängtade önskemål. 
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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: 

Genom ett brett kultur- och fritidsutbud och ett aktivt föreningsliv bidrar kultur- och 

föreningsnämnden till en god start för barn och unga i Karlskoga vilket bidrar till en utvecklande och 

meningsfull fritid då det finns många olika aktiviteter att välja mellan. 

På grund av pandemin begränsades årets verksamheter vilket ledde till ett minskat utbud av aktiviteter. 

Biblioteket hade endast ett fåtal aktiviteter under året. Föreningslivet fick stänga ner samtlig 

verksamhet i inomhusanläggningar i december men fortsatte med utomhusaktiviteter i den mån det 

varit möjligt. 

Nämndmål 1.1 Kultur- och föreningsnämnden erbjuder ett rikt utbud av kultur- och 

fritidsaktiviteter för barn och unga, som bidrar till en utvecklande och meningsfull fritid. 

Kultur- och föreningsnämnden erbjuder olika upplevelser för alla, med fokus på barn och unga. Vid 

Biblioteket, Kulturskolan, Nobelhallen, Strandbadet, Stråhallen och via kommunens föreningsliv finns 

ett stort utbud av aktiviteter att välja mellan. 
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Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms inte uppnått. 

På grund av covid-19 har olika anpassningar gjorts gällande förvaltningens olika verksamheter under 

året men trots anpassningar begränsades utbudet kraftigt. 

Biblioteket har ett varierat utbud av läsfrämjande aktiviteter för barn och unga samt deras vuxna med 

fokus på barn 0-6 år. Biblioteket erbjuder en plats för umgänge, läsning, avkoppling och 

kunskapsinhämtande. Under året har en ny biblioteksplan arbetats fram. Barn och unga som en av 

bibliotekens prioriterade grupper tydliggörs utifrån bibliotekslag och barnrättslag. För uppföljning av 

biblioteksplanen har nya indikatorer och nyckeltal tagits fram som gäller från 2021. Endast ett fåtal 

aktiviteter för barn och unga har kunnat genomföras och under senhösten har biblioteket varit stängt 

men trots det kunnat erbjuda ett begränsat antal tjänster. Det demokratiska uppdraget har möjliggjorts 

genom arbete med nya lösningar för att tillhandahålla och tillgängliggöra information, kunskap och 

litteratur. 

På grund av covid-19 fick föreningsverksamheten ställa om sina verksamheter och i vissa fall ställa in. 

Föreningarna har haft möjlighet att söka statligt kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser, 

därtill har nämnden också beviljat ekonomiskt stöd till föreningar under året. 

Kulturskolan beviljades kulturrådspengar inför höstterminen. Syftet med bidraget var att fortsatt öka 

tillgängligheten bland barn och unga som av tradition inte söker sig till kulturskolan. Musik, teater och 

drama startades som frivillig verksamhet på två fritidshem och särgymnasiet. Verksamheten hade högt 

deltagande. Efter många års samverkan med grundskolan kring skapande skola och barnkulturutbud 

sade skolförvaltningen upp samarbetet i januari 2020. Det är av yttersta vikt att skolan och 

kulturskolan snabbt hittar samverkansformer kring kultur i skolan. Kulturskolans verksamhet var vid 

årets slut starkt anpassad till restriktioner gällande covid-19, endast fysiska lektioner bedrevs i enskild 

undervisning sista delen av höstterminen, resten av verksamheten genomfördes på distans, digitalt. 

Alla föreställningar, utställningar och konserter ställdes in. Terminen avslutades med en digital 

adventskalender där deltagarna fick uppträda. 

Strandbadet fick, på grund av covid-19, ställa in sommarsimskolan, tillgänglighetsanpassade 

aktivitetstillfällen för barn och unga med funktionsnedsättning och lovaktiviteter. Skolans 

simundervisning ställdes in under vårterminen men kunde återupptas under hösten. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel deltagare vid 

Kulturskolan som fortsatt 

från föregående år 

 69% 81% 77% 81%   

Kommentar: 

Generellt är kulturskolans verksamhet mycket känslig vid lärarbyten eller tjänstledigheter. 2018 var ett läsår 

då flera lärarbyten och vikariat inträffade, vilket fick negativa konsekvenser angående deltagare. 2019 skedde 

en stabilisering av ordinarie personal och ett par nyrekryteringar vilket medförde fler deltagare. 
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Coronapandemin 2020 har bidragit till ytterligare en nedgång då undervisning, konserter och föreställningar 

inte kunnat genomföras som brukligt. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Elever som deltar i 

Kulturskolan som andel av 

invånare (6-19 år) 

(N09888) 

 18% 18% 12% 18%   

 23% 22% 16%    

 14% 14% 8%    

Kommentar: 

Resultatet för 2020 är en egen beräkning i väntan på resultat från Kolada som har en lång fördröjning. 

Kulturskolan beviljades resurser från kulturrådet inför hösten. Syftet var att öka tillgängligheten till barn och 

unga som av tradition inte söker sig till kulturskolan. Verksamheten hann precis starta på tre fritidshem med 

mycket god uppslutning innan verksamheten fick ställas in på grund av covid-19. Projektet är treårigt så 

förhoppningen att fortsätta på sikt finns. 

Studiedagarna under året har haft "Tillgänglighet" som tema. Föreläsningar om barn med funktionsvariationer 

och diagnoser och hur kulturskolan ska kunna erbjuda bra och attraktiv verksamhet till målgruppen. 

Studiebesök från Idrottsfritids har bidragit till kontakter och idéer hur kulturskolan kan hitta sin roll i liknande 

sammanhang. Kulturskolans ambition har även varit att besöka och leta upp de som inte kommer till 

kulturskolan. 

Det har varit en utmaning att snabbt ställa om frivilligundervisningen till distansundervisning digitalt. Allt 

eftersom samhället har stängts ned märks att deltagarna har svårt att hitta motivationen. För många deltagare 

är syftet med kulturskolan att få göra och uppleva saker tillsammans, att uppträda och visa vad man lärt sig, 

att få applåder och uppleva det tillsammans med sina kompisar. Deltagarna strävar ofta mot ett tydligt mål, en 

konsert eller föreställning vilket detta år varit svårt att uppnå. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Aktivitetstillfällen i 

biblioteket för barn och 

unga (antal/1 000 invånare 

0-18 år) (N09805) 

 17,1 19,6  17,5   

Kommentar: 

Samtliga planerade aktivitetstillfällen i biblioteket var från april och fram till hösten inställda med anledning 

av covid-19. Under hösten genomfördes ett författarbesök och fyra digitala aktivitetstillfällen. Totalt kunde 31 

aktiviteter genomföras. Utlån av barnböcker och media för barn och unga har minskat på grund av begränsat 

öppethållande och service. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Antal deltagartillfällen i 

idrottsföreningar per 

invånare (7-20 år) 

(U09811) 

 29 31  29   

 24 25     

 34 37     

Kommentar: 
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På grund av covid-19 har föreningarna fått ställa om i sina verksamheter och i vissa fall ställa in men 

bedömningen är ändå att det har gått relativt bra. Resultatet för 2020 publicerar inte Kolada förrän i sep 2021 

därav finns det ingen siffra för 2020. Föreningarna har haft möjlighet att söka statligt kompensationsstöd för 

ekonomiska konsekvenser under 2020. Nämnden har också beviljat ekonomiskt stöd till föreningar under året. 

Förhoppningen är att föreningsverksamheterna kommer upp i samma nivåer som 2019 under våren 2021. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel simkunniga barn 

under intensivsimskolan 

(åk2) 

   53%    

Kommentar: 

Skolans simundervisning ställdes in under vårterminen på grund av covid-19 men startade igen på 

höstterminen enligt ordinarie plan. De elever som inte klarade simprov under höstterminen kommer under 

vårterminen 2021 att återuppta simundervisningen. En delmålnivå om 80 % till 2022 bedöms rimlig och 

föreslås till Mål och budget 2021-2023.   

Mål 2. Ett gott liv 

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: 

Nämnden arbetar utifrån en helhetssyn med kunden i fokus och erbjuder upplevelser för alla. 

Fritidsaktiviteter ger glädje, avkoppling, gemenskap och spännande utmaningar. Genom att delta i 

kultur- och fritidsaktiviteter ökar livskvalitén, den sociala gemenskapen och delaktigheten i samhället 

och bidrar till en attraktiv och hållbar kommun. Konsumentvägledning och budget- och 

skuldrådgivning är förebyggande verksamheter som bidrar till en hållbar ekonomi för både enskilda 

och samhälle. 

På grund av pandemin stängdes en del verksamheter medan andra, genom olika omställningar, fortsatt 

kunde erbjuda verksamheter och viktiga tjänster men i begränsad form. 
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Nämndmål 2.1 Alla känner sig nöjda med de verksamheter och tjänster som nämnden erbjuder 

och ger förutsättningar för. 

Kultur- och föreningsnämnden arbetar utifrån en helhetssyn med kunden i fokus och erbjuder 

upplevelser för alla. Ett målmedvetet utvecklingsarbete med syfte att skapa behovsanpassade 

verksamheter och tjänster är framgångsfaktorer som bidrar till att Karlskoga blir en attraktiv plats att 

leva, bo och verka i. Fritidsaktiviteter ger glädje, avkoppling, gemenskap och spännande utmaningar. 

Genom att delta i kultur- och fritidsaktiviteter ökar livskvalitén, den sociala gemenskapen och 

delaktigheten i samhället och bidrar till en attraktiv och hållbar kommun. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppnått. 

Förutsättningarna för verksamheterna att bidra till ett gott liv var inte de gynnsammaste detta år med 

anledning av alla restriktioner på grund av pandemin. Verksamheternas förmåga att ställa om och hitta 

alternativa lösningar möjliggjorde ändå att en del aktiviteter och viktiga tjänster kunde erbjudas. 

Nöjdheten med verksamheterna i de olika mätningarna härleds i en del fall från vårens mätningar och 

speglar kanske inte ett helårsresultat. 

Biblioteket bidrar till kunskapsförmedling genom att tillhandahålla och tillgängliggöra medier och 

tjänster. Tillgång till information gynnar fri åsiktsbildning och värnar informations- och yttrandefrihet. 

Under senhösten har biblioteket varit stängt men trots det kunnat erbjuda ett antal tjänster. Det 

demokratiska uppdraget har möjliggjorts genom arbete med nya lösningar för att tillhandahålla och 

tillgängliggöra information, kunskap och litteratur. Under året har en ny biblioteksplan arbetats fram. 

Biblioteksplanen har fokus på bibliotekslagens prioriterade grupper. För uppföljning av 

biblioteksplanen har nya indikatorer och nyckeltal tagits fram från 2021. 

Med minskad budget för service och underhåll minskar möjligheterna att upprätthålla en god kvalité 

på gräsfotbollsplanerna. Förhoppningen är att nöjdheten kommer att öka med nyligen renoverad 

friidrottsanläggning vid Nobelstadion, den planerade renoveringen av Nobelstadion och Nobelhallen 

samt byte av konstgräsmatta på Kemab Arena. 

Kulturskolans kundenkät genomfördes under våren och redan då hade covid-19 orsakat begränsningar 

i verksamheten, trots detta var nöjdheten mycket hög. 

Strandbadet hade en stor minskning av kunder både i simhall och på träningspasset från mars månad 

på grund av pandemin. Verksamheten stängdes ner från november och året ut. Föreningarna ställde in 

all verksamhet före jul med undantag för verksamhet på elitnivå. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel kunder som är nöjda 

med de kommunala idrotts- 

och motionsanläggningarna 

(% mycket/ganska nöjd) 

 94% 84% 70% 94%   

 94% 92% 82%    

 94% 80% 64%    
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Kommentar: 

Med minskad budget för service och underhåll minskar möjligheterna att upprätthålla en god kvalité på 

gräsfotbollsplanerna. Förhoppningen är att nöjdheten kommer att öka med nyligen renoverad 

friidrottsanläggning vid Nobelstadion, den planerade renoveringen av Nobelstadion och Nobelhallen. Byte av 

konstgräs på Kemab Arena kommer göras under 2021. Byggnation av ett nytt klubbhus till RIK Karlskoga 

pågår och planeras vara klart halvårsskiftet 2021. Det är svårt att göra en bra analys gällande resultatet på män 

och kvinnor. Det som tydligt går att se är att det är mycket färre kvinnor som har svarat men det är också färre 

kvinnor som är ledare inom de verksamheter som befinner sig på Nobelanläggningarna. Synpunkter har 

framkommit gällande flickors omklädningsrum i Nobelhallen. Åtgärder har gjorts under säsongen och ett 

ytterligare omklädningsrum har skapats. Tidigare undersökningar på Stråhallen har varit positiva och relativt 

jämnt mellan män och kvinnor. Dock gjordes ingen undersökning 2020 då anläggningen har varit delvis 

stängd under året. Innebandyföreningen är mycket nöjda med den nya fullstora idrottshallen på 

Karlbergsskolan. 

Strandbadet har en minskad nöjdhet där kvinnorna har lägre nöjdhet än männen. Det som kan utläsas av 

kommentarer från kundundersökningen är ett missnöje med städningen i omklädningsrum samt att det är för 

lite duschar och det önskas handduschar. Rutiner för städning har setts över och utökats under 2020. Många 

önskemål genomfördes som nya redskap på gymmet och uppfräschning av skoentré och omklädningsrum. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel kunder som är nöjda 

med den kommunala 

kulturverksamheten (% 

mycket/ganska nöjd) 

 95% 96% 98% 95%   

 95% 97% 99%    

 97% 96% 98%    

Kommentar: 

För att bibehålla en god nöjdhet har biblioteket bland annat uppsökande verksamhet, generösa öppettider samt 

allsidigt utbud. Från april och fram till hösten var samtliga planerade aktivitetstillfällen i biblioteket inställda 

utifrån kommunens restriktioner med anledning av covid-19. Biblioteket utökade däremot de digitala 

tjänsterna. I början av året och under hösten kunde några aktiviteter genomföras i bibliotekets lokaler. 

Aktiviteter har även genomförts digitalt. På grund av restriktioner gällande upphovsrätt har antal digitala 

aktiviteter inte kunnat genomföras i den utsträckning som varit önskvärt. Antal lån och besökare har under 

året minskat på biblioteket. Trolig orsak är restriktioner kopplade till covid-19. 

I konsthallen kunde sju av tio utställningar genomföras. Vid utställningarna efter mars har inga vernissager 

hållits på grund av restriktioner vid offentliga sammankomster. Från november stängdes konsthallen. 

Decemberutställningen visades digitalt via sociala medier. I konstgallerierna, Galleri Maja och Lilla Galleriet, 

kunde fyra av nio planerade utställningar genomföras. Övriga ställdes in med anledning av covid-19. 

Alfred Nobels Björkborn hade en lägre bokningsgrad på kurser, konferenser och guideverksamhet under året. 

Juli månad hade en besöksgrad jämförbar med 2019. Höstlovet var också välbesökt, främst av barn och unga 

som besökte Fiffiga Huset. Byggnation av ett sammanträdesrum påbörjas under våren 2021. 

Arbetarmuseet Gråbo har under året kunnat genomföra 29 visningar, varav fem skolvisningar. Museet hölls 

öppet för allmänheten, med säsongsanställda museivärdar, från mitten av juni till mitten av augusti. 

Restriktioner kopplade till covid-19 påverkade verksamheten och många arrangemang ställdes in. 

Bofors stationsområde har haft ett år där de flesta samarrangemang för området ställts in. NKJK (Nora 

Karlskoga Järnvägsklubb) hade coronaanpassat öppethållande i järnvägsmuseet under sommaren. Planering 

för projektet Ätbart för bi och människa och även planeringen för samverkan mellan Tuggen och Bofors 

stationsområde har fortsatt, med möten på plats utomhus och med digitala möten. 

Deltagarna är mycket nöjda med kulturskolan. Kommentarer i den årliga enkäten vittnar om att kulturskolan 

känns trygg, lärorik och utvecklande. Utvecklingsbara delar som deltagarna belyser i enkäten har tillgodosetts 

eller kommer att tillgodoses till stora delar inom snar framtid. Huvudbyggnadens trapphus har målats om och 
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fått ny belysning och inredning. En mysig entré där deltagarna kan sitta och göra läxor eller umgås har inretts. 

I flygelbyggnaden med expedition och teaterverksamhet har en hiss installerats vilket ökar tillgängligheten. 

Estetiskt tilltalande och tillgängliga lokaler är mycket viktigt. En synpunkt som ofta kommer upp önskemål 

om längre lektioner. När pandemin är över är förhoppningen att distansundervisning kan vara ett komplement 

för att förmera de fysiska lektionerna och på så vis ge deltagarna "mer" undervisningstid. Ett nytt system för 

administration av deltagare har köpts in under hösten vilket kommer tillgodose den kontakt som krävs både 

vad gäller administrativ information och pedagogisk kontakt mellan lärare och deltagare. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel kunder som upplever 

ett gott bemötande i 

kontakten med 

förvaltningens personal 

 96% 92% 91% 95%   

 97% 94% 96%    

 96% 90% 86%    

Kommentar: 

Bibliotek och allmänkultur är hbtq-certifierat. Enheten har även tagit fram en handlingsplan för att säkerställa 

att barnrättslagen är en del i verksamhetens arbete. Fortlöpande sker inkluderingsarbete gällande mänskliga 

rättigheter utifrån framtagna handlingsplaner. 

Föreningsstöd kommer än mer försöka att synas mer i verksamheten och sociala medier, samt även ha större 

återkoppling och lyhördhet på önskemål. 

Glädjande nog är nöjdheten hög på kulturskolan trots stora förändringar under året. Kulturskolans relation till 

deltagarna handlar om gott bemötande, se och lyssna in deltagarnas önskemål och vara välkomnande. 

Strandbadets fokusering på bemötande och service har gett ett fint resultat. En stor skillnad under 2020 har 

varit en än mer tydlighet och struktur i verksamheten på grund av covid-19. Personalen har informerat samt 

pratat med kunder och förklarat de riktlinjer och restriktioner som har tagits fram för verksamheten. Fortsatt 

arbete med service och bemötande sker kontinuerligt på arbetsplatsträffar och workshops. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel deltagare som 

upplever att de får gehör för 

önskemål och förväntningar 

på innehållet i Kulturskolans 

kurser 

 97% 95% 95% 96%   

 96% 98% 95%    

 100% 91% 95%    

Kommentar: 

Enkäten gjordes under våren och många av de önskemål som uttrycktes i enkäten åtgärdades. Svaren kanske 

hade blivit annorlunda om den gjorts senare under året med anledning av de restriktioner som infördes på 

grund av pandemin och begränsade verksamheten på olika sätt. Pojkar är och har sedan länge varit 

underrepresenterade på kulturskolan. Det pågår ett ständigt arbete hur kulturskolan ska kunna attrahera fler 

pojkar. En tydlig förbättring kring nöjdheten hos pojkarna kan bero på en större lyhördhet och anpassning 

efter deras önskemål. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel kunder som är nöjda 

med Bibliotekets service 
 95% 90% 100% 95%   

 96% 90% 100%    

 94% 92% 100%    
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Kommentar: 

För att bibehålla en hög kundnöjdhet arbetar bibliotek och allmänkulturs personal kontinuerligt med gott 

värdskap och bemötande. Utbildningsinsatser sker kontinuerligt internt. Enheten har ett väl utvecklat 

samarbete på regional nivå. Mänskliga rättigheter, barnrättslagen och normkreativt arbete genomsyrar all 

verksamhet. Biblioteket har under våren än mer kommit att bli den plats invånare vänder sig till för att få hjälp 

att sköta sina myndighetskontakter. 

Biblioteket erbjöd, med anledning av covid-19, sedan april, olika nya tjänster där biblioteksbesökare på ett 

säkert sätt kunnat fortsätta ta del av information, kunskap och litteratur. 

Personer 70+ och riskgrupper till covid-19 erbjöds att få böcker levererade direkt till sina hem. Detta 

möjliggjordes genom samarbete med kommunens Fixarservice. Låntagare kunde även hämta det de önskade 

låna utanför biblioteksentrén. Det fanns också sedan april ett bokinkast för återlämning av lånad media nere i 

biblioteksentrén. Antal sittplatser i bibliotekslokalen inklusive studierum begränsades. Bibliotekets sagorum 

stängdes tills vidare och de pedagogiska leksakerna togs bort från barnavdelningen. Dessa åtgärder gjorde att 

färre besökare än vanligt besökte och vistades i bibliotekslokalen. 

Från november och året ut har bibliotekets lokaler varit stängda för spontana besök. Verksamheten ställdes 

om till service på distans. Fortsatt erbjöds personer 70+ och riskgrupper att få böcker levererade hem. 

Bokinkast för återlämning flyttades utanför biblioteksentrén. Låntagare erbjöds att hämta reservationer och att 

låna för avhämtning vid bibliotekets entré. Servicen att boka dator och kopiering gav medborgare möjlighet 

att utföra sina digitala ärenden. Biblioteket var stängt för spontana besök men med de anpassningar som 

gjordes uppfylldes bibliotekets demokratiska uppdrag. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel deltagare som är nöjda 

med idrottsfritids och 

sommarkul 

   98% 95%   

   100%    

   95%    

Kommentar: 

Undersökningen gjordes endast på sommarkulverksamheten eftersom idrottsfritids i stort sett var stängd på 

grund av covid-19. Att flickornas nöjdhet är lite högre än pojkarnas kan bero på innehållet av aktiviteten. Det 

som går att utläsa är att barnen tycker det är roligast att prova på olika aktiviteter. En synpunkt är att lekarna 

ibland har varit mer riktade till yngre barn. Vid rekrytering av ledare är fokus på att ha en jämn fördelning av 

kön. 

Nämndmål 2.2 Budget-/skuldrådgivningen och konsumentvägledningen erbjuder rådgivning 

med god information och service, som bidrar till en hållbar och god privatekonomi. 

Konsumentvägledningen och budget- och skuldrådgivningen ger råd och vägledning om 

konsumenträtt och privatekonomi i Karlskoga och Degerfors kommuner, konsumentvägledning även i 

Lekebergs kommun. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppnått. 



 

  135 

Antal kundkontakter har utifrån årets förutsättningar en marginell nedgång. Kundundersökningen hade 

en nöjdhet på 100 procent. Däremot kunde endast ett fåtal förebyggande insatser genomföras. 

Anledningen är pandemin som genom restriktioner inte möjliggjorde sammankomster. 

Konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning är förebyggande verksamheter som kan hålla 

kostnaderna för både enskild och samhälle nere. Rådgivarna samarbetar för att stärka varandras 

kompetenser och därigenom höja kompetensen på verksamheten. 

Rådgivningen är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, exempelvis personer med 

funktionsnedsättning eller språksvårigheter. Rådgivningen har också en stor roll att fylla för skuldsatta 

föräldrar. Ur ett barnrättsligt perspektiv är rådgivningen viktig då barn i skuldsatta familjer drabbas. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel kunder som är nöjda 

med budget-

/skuldrådgivningen och 

konsumentrådgivningen som 

helhet (% mycket/ganska 

nöjd) 

   98% 95%   

   98%    

   97%    

Kommentar: 

Budget- och skuldrådgivningen har haft vakans under året vilket ledde till reducerad verksamhet. 

Konsumentvägledningen har följt kommunens restriktioner med anledning av covid-19 och har tagit emot 

färre externa besök. Rådgivningen har i större omfattning skett via telefon och digitala verktyg. Även 

förebyggande aktiviteter minskade på grund av covid-19. 

Mål 3. Ett gott näringslivsklimat 

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: 

Nämnden erbjuder en bredd av olika verksamheter och tjänster inom kultur och fritid i syfte att skapa 

ett attraktivt Karlskoga och bidra till goda förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. För att 

marknadsföra de olika verksamheterna till de lokala företagen har förvaltningen under hösten 

färdigställt ett presentationsmaterial. På grund av covid-19 och restriktionerna kring att inte träffas 

fysiskt har inte nämnden nått målet. 

Nämndmål 3.1 Aktivt informera företag om nämndens verksamheter med syfte att bidra till 

kommunens ökade attraktivitet. 

Ett rikt kultur- och föreningsliv är viktigt för en attraktiv kommun där man vill leva och bo i. En god 

kännedom om kommunens utbud av kultur- och fritidsaktiviteter och kommunens föreningsliv kan 

bidra till att fler flyttar till kommunen. 
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Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms inte uppnått. 

Digitala träffar har varit goda lösningar i många sammanhang under året. Men då det var första gången 

som denna verksamhet planerades var det av stor vikt att första träffen kunde genomföras fysiskt, 

vilket inte varit möjligt med anledning av pandemin. 

För att få en bättre bild av kommunens utbud av kultur- och fritidsaktiviteter samt av kommunens 

föreningsliv planerades under året möten med de lokala företagens HR-avdelningar i kommunen. En 

ökad kännedom om utbudet anser nämnden kunna vara ett verktyg vid exempelvis rekryteringar och 

för att locka fler till att flytta till Karlskoga. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Antal företag som erhållit 

verksamhetsinformation 

   0 25   

Kommentar: 

Ett presentationsmaterial färdigställdes under hösten och träffar började planeras in. Tyvärr kom nya 

restriktioner gällande covid-19 och det var inte möjligt att genomföra fysiska träffar. Kontakt har tagits med 

kommunens näringslivs- och tillväxtavdelning om samverkan kring möten med lokala företagens HR-

avdelningar så snart det går att boka in fysiska träffar. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel företag som anser att 

verksamhetsinformationerna 

bidrar till att öka kommunens 

attraktivitet (% mycket/ganska 

nöjda) 

   0% 95%   

Kommentar: 

Inga enkäter har skickats ut då inga möten har varit möjliga på grund av covid-19. 

 

 

Mål 4. Ett gott miljöarbete 

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 
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Kommentar: 

Rådgivning till allmänheten och företag ökar kunskapen och möjligheterna att fatta hållbara beslut och 

goda förutsättningar för kommande generationers möjligheter att leva i en god och hållbar miljö. 

Antalet kundkontakter har minskat med anledning av pandemin. 

Nämndmål 4.1 Energi- och klimatrådgivningen erbjuder god information och service som 

bidrar till människors möjlighet att fatta hållbara beslut.  

Energi- och klimatrådgivningen erbjuder rådgivning till privatpersoner, organisationer samt små och 

medelstora företag i Karlskoga och Degerfors kommuner. Verksamheten är statligt finansierad. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppnått. 

Energi- och klimatrådgivningens kundundersökning hade en nöjdhet på 100 procent. Däremot kunde 

endast ett fåtal förebyggande insatser genomföras med anledning av pandemin som genom 

restriktioner inte möjliggjorde sammankomster. 

Rådgivningen förmedlar lokalt och regionalt anpassad kostnadsfri, opartisk kunskap om 

energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan. Rådgivningen informerar även om 

förutsättningar att förändra energianvändningen i fastigheter, lokaler och bostäder samt om 

transporter. 

Rådgivning sker genom telefonrådgivning, mejl, platsbesök, mässor, föreläsningar, samt samarbete 

med miljöinspektörer, Energikontoret på Region Örebro län och Länsstyrelsen i länet. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel kunder som är nöjda 

med energi- och 

klimatrådgivningen som 

helhet 

   100% 95%   

   100%    

   100%    

Kommentar: 

Energi-och klimatrådgivningen har följt kommunens restriktioner med anledning av covid-19 och inte tagit 

emot externa besök eller haft utåtriktade aktiviteter. Antal kundkontakter och förebyggande insatser har från 

mars minskat med anledning av covid-19. 
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Mål 5. Ett gott åldrande 

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: 

Nämnden erbjuder kultur- och fritidsaktiveter för äldre för en meningsfull fritid, vilket motverkar 

oönskad ensamhet och bidrar till ett hälsosamt åldrande. Restriktionerna gällande covid-19 begränsade 

möjligheterna att delta i de aktiviteter som kunde erbjudas under året. Målet bedöms därmed delvis 

uppfyllt. 

Nämndmål 5.1 Kultur- och föreningsnämnden erbjuder kultur- och fritidsaktiviteter för äldre, 

för en utvecklande och meningsfull fritid. 

Såväl fysiska som kulturella aktiviteter är viktigt för en ökad livskvalitet och ett gott åldrande. Genom 

riktade verksamheter för äldre skapas förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid och motverkar 

oönskad ensamhet. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppnått. 

Restriktionerna gällande covid-19 begränsade möjligheterna att både erbjuda aktiviteter och för äldre 

att delta. 

Läsning är en demokratisk rättighet som gör det möjligt för individen att vara delaktig medborgare. 

Den inspirerar till nya sätt att se på situationer, stimulerar språkutvecklingen och tränar upp minnet. 

Läsning kan dessutom ge gemenskap och glädje. Antal aktivitetstillfällen har under året minskat då 

sammankomster inte gått att genomföra på grund av restriktioner gällande covid-19. Antal låntagare 

Boken kommer och antal utlån är i stort oförändrat. Boken kommer har utökats med Boken kommer 

70+. 

Strandbadets cirkelträning för seniorer kördes under våren men fick ställas in från i hösten på grund av 

covid-19. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Antal riktade 

kommunala kultur- och 

fritidsaktiviteter för äldre 

(65+) 

 3 3 5 5   

Kommentar: 
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Boken kommer och Talboken kommer är tjänster som biblioteket erbjuder personer som inte själva kan 

besöka biblioteket på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom. Dessa tjänster har fortsatt under 

året. Talboksklubben startade under våren men fick dock senare ställas in. Utöver ordinarie boken kommer 

erbjöd biblioteket sedan april personer 70+ och riskgrupper att få böcker levererade direkt till sina hem. Detta 

möjliggjordes genom samarbete med kommunens Fixarservice. 

Restriktionerna gällande covid-19 begränsade möjligheterna för äldre att delta i fysiska aktiviteter. Planen är 

att under 2021 komma igång med racketspel för äldre i Stråhallen. 

En fysisk cirkelträningsaktivitet för seniorer i gymmet vid Strandbadet, en ny aktivitet från 2020, ställdes in 

från hösten på grund av covid-19. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Antal aktivitetstillfällen 

Talboksklubben 

 11 11 3 11   

Kommentar: 

Talboksklubben har under året endast kunnat träffas tre gånger på grund av restriktioner på grund av covid-

19. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Antal aktivitetstillfällen 

cirkelträning för seniorer 

vid Träningspasset 

   14 39   

Kommentar: 

Strandbadet har kört passet fram till början av juni. En kraftig minskning av deltagare på passen men mycket 

uppskattat av kunder som valde att gå på passet trots pandemin. Under hösten ställdes passet in på grund av 

pandemin. Planeras att köras igen 2021. 
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Ekonomi 

Driftredovisning 

Redovisning (tkr) Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

2020 

Kostnader 101 858 101 228 99 094 100 271 1177 

-varav personal 44 491 44 834 42 183 44 138 1 955 

Intäkter -17 929 -19 785 -15 820 -15 699 121 

Nettokostnader 83 929 81 443 83 274 84 572 1 298 

Nettobudget 85 363 84 433 84 572 84 572 0 

Resultat i förhållande till budget 1 434 2 990 1 298 0 1 298 

 

Driftredovisning per enhet 

Redovisning (tkr) Resultat 

2020  

Budget 

2020  

Avvikelse 

2020  

Ledning KFN 10 747 12 308 1 561 

Föreningsbidrag och stipendier 4 991 4 890 -101 

Bibliotek och allmänkultur 16 480 16 668 187 

Kulturskola 14 872 15 141 269 

Föreningsstöd 26 016 26 091 75 

Strandbadet 10 167 9 474 -693 

Summa kultur- och föreningsnämnd 83 273 84 572 1 298 

 

Kultur- och föreningsnämnden redovisade per sista december 2020 ett positivt resultat på 1,3 mnkr i 

jämförelse med budget. Det beror till stor del på att nämnden fått en ramförstärkning för hyra gällande 

RIK Karlskogas klubbhus samt vakanta tjänster på ledning. Nämnden har tilldelats en budget på 900 

tkr för 2020 för att täcka hyreskostnaden för klubblokalen. Eftersom klubblokalen inte blev klar under 

2020 utgick inte någon hyreskostnad. Om budget för driftkostnadseffekt klubblokalen räknas bort blir 

resultatet 400 tkr, vilket är en avvikelse om cirka 0,5 procent mot nämndens totala budget. 

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

under 2020. På grund av överklagan gällande e-arkiv gjordes en ny upphandling under senhösten och 

den beräknas vara klar i början av 2021. 

Föreningsbidrag redovisar ett underskott. Det beror på att särskilt bidrag betalts ut till flera föreningar 

på grund av pandemin. 
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Bibliotek och allmänkultur redovisar ett överskott. Det beror främst på inställda utställningar och 

programverksamheter på grund av covid-19. Vikarier har inte tagits in vid all sjukfrånvaro. 

Konsthallen redovisar ett underskott. En extra resurs har anställts under några månader för att bland 

annat stötta upp gällande inventering av lös konst. 

Kulturskolan redovisar ett överskott. Planerade aktiviteter som exempelvis Rising Stars och 

Nationaldagsfirande fick ställas in. Tjänstledigheter har inte ersatts fullt ut, därför redovisas ett 

överskott för löner. 

Föreningsstöd inklusive Stråhallen redovisar ett mindre överskott. Sporthallen Stråhallen redovisar ett 

underskott med anledning av att hallen har varit stängd för allmänheten från november månad. 

Nämnden har fått ökad driftram för ny föreningslokal på Kilsta IP. Byggnation har påbörjats men 

någon hyra har inte debiterats än. Verksamheten skulle ha redovisat ett underskott utan denna 

ramförstärkning. Hyresintäkter (idrottshallar, festlokaler och externa hyresgäster) minskade på grund 

av covid-19. På grund av pandemin har nyttjandet av vandringsleder och badplatser ökat vilket 

medfört ökade kostnader för renhållning och underhåll. Upprustning av badstränder har skett. Rör till 

maskinrummet på Nobelhallen har bytts ut. De hade rostat sönder och ammoniak hade läckt ut. Då 

Baggängens IP nyttjats av många har det medfört ökat slitage och därmed högre underhållskostnader.  

Strandbadet redovisar ett större underskott. På grund av inställda vattengymnastikpass under våren 

med anledning av covid-19 rabatterades höstens säsongskort. Förlängning gjordes även av periodkort 

till gym och bad för riskgruppen 70+. Antalet besökare minskade under våren för att sedan öka en kort 

period från september. I och med de nya lokala allmänna råden, som innebar att badet fick stänga för 

allmänheten från november, så minskade intäkterna kraftigt. Detta kommer att medföra förlängningar 

eller återbetalningar av periodkort under 2021. Maskinhaverier inträffade under året vilket medförde 

ökade kostnader.  

Uppföljning av treårsbudget 

Redovisning (tkr) Ingående balans 2020 Utfall 2020 Prognos 2020-2022 

Resultat i förhållande till budget 0 1 298 0 

Kommunfullmäktige har beslutat om att göra avsteg från principen om treårsbudget genom att alla 

nämnders under- och överskott eliminerades, det vill säga inte fördes över till treårsperioden 2020-

2022. Det innebar att ingående balans 2020 för kultur- och föreningsnämnden blev noll. Nämnden har 

fått ökad driftram för ny föreningslokal på Kilsta IP. Byggnation påbörjades under 2020 men någon 

hyra har inte debiterats. Stor osäkerhet råder gällande prognosen för 2021-2022. Nämnden har ett stort 

inkomstbortfall på grund av covid-19, främst på Strandbadet och Stråhallen. Det kommer troligtvis att 

fortsätta under våren 2021. På grund av rådande omständigheter är det omöjligt att göra en prognos för 

treårsperioden. En utmaning inför kommande år är att ökad driftram bygger på en uppräkning om 1%. 

Det ska täcka löneökningar samt volymförändringar. Löneöversyn har tidigare år motsvarat cirka 2 %. 

Det kommer att krävas konstanta effektiviseringar varje år framöver. 
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Investeringskostnader 

Investeringar (tkr) Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

2020 

Varav överförs 

till nästa år 

Biblioteket inventarier  0 5 000 5 000 5 000 

Biblioteket hyllsystem 322 96 95 -1  

E-arkiv  0 500 500 500 

Kulturskolan instrument 92 139 100 -39  

Bildkonst 30 150 150 0  

Övr inventarier kulturskolan  35 75 40  

Dansens Hus 621 15 29 14  

Strandbadet startpallar  350 350 0  

Strandbadet ljudanläggning  106 0 -106  

Konsthallen inventarier  47 55 8  

Konstsamling inventarier  54 175 121  

Maskinutrustning Nobelhallen 249 195 500 305 55 

Traktor Nobelanläggningarna  1 311 1 500 189 189 

Strandbadet rännor 15     

Smartboard och projektor 29     

Digital skärm Karlberg 250     

Utegym 250     

Summa investeringsutgifter 1 858 2 498 8 529 6 031 5 744 

I Kultur- och föreningsnämndens investeringsbudget för 2020 finns e-arkiv med som förts med från 

2019. Den har senarelagts eftersom upphandlingen har överprövats. På grund av överklagan gällande 

e-arkiv gjordes en ny upphandling under senhösten och den beräknas vara klar i början av 2021. 

Därför önskar nämnden föra över investeringsbudgeten till 2021. 

En växlare för att kyla is på Nobelhallen gick sönder och inköpet tidigarelades till 2019. Budget för 

det fanns 2020. Under 2020 förbrukades endast 195 tkr av resterande 250 tkr då alla delar inte kunde 

levereras. Detsamma gäller för traktorn där inte alla delar kunnat levereras under 2020. Därför önskar 

nämnden föra med 244 tkr för Nobelanläggningarna till 2021. 

I avvaktan på beslut gällande utredning av lokalisering av biblioteksverksamheten har 

investeringsanslaget för inventarier inte kunnat nyttjas. Därför önskar nämnden föra över 

investeringsbudgeten till 2021. 

Omfördelning har gjorts inom nämndens egna investeringsmiljon - från hyllor konstsamling till 

ljudanläggning Strandbadet. 
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Internkontroll 

Förvaltningen genomförde en risk- och väsentlighetsanalys under hösten 2019 och utifrån den 

fastställdes kultur- och föreningsnämndens internkontrollplan för 2020, § 109/2019, vilken omfattar 

följande två områden. 

1. Att informationsflödet mellan Kulturskolan och deltagare är väl fungerande. 

2. Att inte personer kommer in i Träningspassets lokaler på Strandbadet utan att betala. 

Kontrollerna genomfördes enligt plan och redovisades för nämnden vid sammanträdet den 11 

november. 

Resultat 

1. Internkontroll gällande att informationsflödet mellan Kulturskolan och deltagare är väl 

fungerande har genomförts. 

Kulturskolan har kontinuerligt arbetat med att förbättra informationsflödet. Enkel och korrekt 

information är väsentligt för verksamheten och tillräckligt för att genomföra en grundligare 

granskning. Vid kontrollen konstaterades att det fanns utvecklingsområden på flera punkter kring att få 

rätt information i tid, som exempelvis besked om inställda lektioner, ändrade repetitionstider inför 

föreställningar och enkel kontakt mellan elev och lärare.  Granskningen visade att det befintliga 

systemet för elevadministration inte längre uppfyller dagens behov. Ett nytt modernt system skulle 

förbättra informationsflödet på flera sätt. Upphandling av nytt system påbörjades skyndsamt och 

beräknas vara i drift under hösten 2021. Kultur- och föreningsnämnden beslutade att godkänna 

granskningen enligt § 68/2020 och beslutade även att återkoppling ska ske till nämnden senast i 

december 2021. 

2. Internkontroll gällande att inte personer kommer in i Träningspassets lokaler på Strandbadet 

utan att betala har genomförts. 

Valet av detta granskningsområde gjorde mot bakgrund av vetskapen om att personer gått in i 

Träningspasset lokaler utan att betala. Lokalerna ligger inte i anslutning till badhusets kassa vilket 

försvårar kontroll av inpassering till gymmet. Securitas har haft ansvar för kontrollen genom att vid ett 

tillfälle per dag kontrollera om kunder som vistas i gymmet innehar inpasseringstagg/-kvitto. Securitas 

kunde dock inte koppla kund mot giltig tagg då ingen teknik fanns för det. Strandbadets personal tog 

därvid fram en egen rutin för kontroll och gjorde egna kontroller vid olika tider under dagen. Rutinen 

kommunicerade ut till kunder innan kontrollerna startade. Där misstanke om fusk förelåg 

kontrollerades och säkerställdes giltigheten mot kassasystemet. Resultatet efter tio månader var 

mycket positivt, inga smitningar konstaterades. För att på ett enklare sätt koppla tagg mot rätt kund 

kommer en kontrollapp att införskaffas, där kontroll kan ske med hjälp av en mobiltelefon. Den egna 

kontroller medförde att det inte längre fanns behov av Securitas tjänst för kontroll av inpasseringstagg. 

Kultur- och föreningsnämnden beslutade att godkänna genomförd internkontroll enligt § 69/2020. 

Självskattning av internkontrollen som helhet 

Svag Tillfredsställande God Mycket god 

  X  

Kultur- och föreningsnämndens självskattningen av interna kontrollen 2020 har genomförts genom en 

enkät. Enkäten besvarades av nämndens ordinarie ledamöter. Frågeställningarna är hämtade från de 

centralt fastställda anvisningarna för årsredovisningen gällande självskattning av internkontroll. 
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Resultatet visar att nämnden anser att rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän är 

tydlig. Granskningen som genomförts enligt de två områdena enligt internkontrollplanen har varit 

tillräcklig och fokuserat på rätt saker. Otydlighet råder dock kring om en risk- och väsentlighetsanalys 

gjordes innan granskningsområdena fastställdes. Som helhet anser nämnden att den interna kontrollen 

varit god. 

Som ett led i att förbättra arbetet och öka delaktigheten kring intern kontroll deltog nämndens 

presidium då förvaltningens ledningsgrupp under hösten genomförde den risk- och väsentlighetsanalys 

som utgjorde underlaget för internkontrollplan 2021. 

Framtidsanalys 
Kultur- och föreningsnämnden erbjuder ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla, med 

fokus på barn och unga och bidrar till en attraktiv kommun med en hög och jämlik livskvalitet. Vid 

verksamhetsplanering beaktas barnkonventionen gällande barn och ungas bästa. Nämndens arbete ska 

bidra till Karlskogas Vision, den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. I Karlskoga ska det 

finnas aktiviteter och upplevelser för alla åldrar och intressen. Det fortsatta arbetet ska ske enligt 

Agenda 2030 i ett hållbart syfte att bidra till en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Utifrån Agenda 2030 

bidrar nämndens verksamheter exempelvis till både mål 3, god hälsa och välbefinnande, mål 5, 

jämställdhet och mål 10, minskad ojämlikhet. 

 

Nämnden ska arbeta mot målet ”Ett stolt Karlskoga med 32 000 invånare år 2025” och erbjuda ett 

brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla, med fokus på barn och unga. Kommunstyrelsen har 

beslutat att Karlskogas folkbibliotek ska behålla sin nuvarande lokalisering och en planering för 

ombyggnation kan nu påbörjas. Bibliotekets senaste renovering genomfördes 1993. För att kunna följa 

med utvecklingen, vara en attraktiv mötesplats och möta behoven är en renovering av biblioteket ett 

måste. Stora investeringar har skett de senaste åren gällande lokaler och anläggningar. Det är av stor 

vikt för föreningslivet och allmänheten att det finns funktionella och bra lokaler och anläggningar, 

vilket nuvarande investeringsplan medger. Viktigt är att fortsätta planeringen av ett nytt badhus då det 

enligt andra kommuners erfarenhet är en lång process. 

 

Förvaltningen ska tillsammans arbeta smart utifrån en helhetssyn med kunden (kommuninvånare, 

föreningsliv, näringsliv och besökare) i fokus. Det ska vara enkelt för alla målgrupper i samhället, det 

vill säga; ålder, funktion, etniskt ursprung och sexuell läggning, att delta i kultur- och fritidsaktiviteter. 

Målet ska vara att leverera rätt verksamheter och tjänster med god kvalitet via ett resurseffektivt 

arbetssätt, vilket leder till nöjdare kunder i dag och i framtiden. All personal ska bidra till förbättring 

utifrån kundens behov, nyttja allas kompetens, vara delaktiga och känna meningsfullhet, vilket skapar 

en känsla av sammanhang. En omorganisation pågår gällande flytt av maskiner och viss personal från 

enheten föreningsstöd till den nya serviceförvaltningen. Viktigt att beakta förbättringar för både 

föreningsliv, allmänhet men också för personalen i detta arbete som ska vara klart till årsskiftet 2021. 

 

Samverkan med civilsamhället blir allt viktigare i framtiden. Överenskommelser med civila samhället 

skapar kraft för demokratiskt förankring och vitalisering, för lokal och regional utveckling, och är en 

kraft för att uppnå gemensamt uppsatta mål. Samverkan möjliggör i stor grad beviljande av 

projektmedel för att testa utvecklingsidéer, vilket bidrar till ökad kostnadseffektivitet, ökad nöjdhet 

och trivsel samt en god samhällsutveckling. Karlskogaandan, Möckelnföreningarna och Fritidsbanken 

är bra exempel på samverkan och samarbete. 

 

Ökad segregering och ekonomisk utsatthet är starka riskfaktorer på individuell- och samhällsnivå. 

Detta behöver tas på allvar på strukturell nivå och kompensatoriska insatser behövs för att bryta 

trenden av utanförskap. Projekt Karlskogaandans ansvar och mål är att skapa meningsfulla aktiviteter 

som är kostnadsfria för unga i Karlskoga. Alla barn och ungdomar har inte de socioekonomiska 
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förutsättningarna som krävs för att kunna vara aktiv inom olika föreningsaktiviteter. Karlskogaandan 

bidrar också till att barn och ungdomar får kontakter in i kommunens olika föreningar och 

förhoppningsvis hittar sin favoritverksamhet. För att underlätta för alla att prova på olika aktiviteter 

finns Fritidsbanken. Ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar där man lånar utrustning för en aktiv 

fritid. 

 

En del av nämndens verksamheter påverkas av alltifrån maskinhaverier till väder och vind. 

Kulturskolans resultat påverkas av uppdragsverksamheten, det vill säga försäljning till i huvudsak 

grundskolan. Strandbadet kan komma att påverkas av att avtal med Möckelngymnasiet gällande 

badkurser inom barn- och fritidsprogrammet, troligtvis upphör från läsåret 2021/2022. Denna 

utbildning har varit mycket bra genom åren då flera av strandbadets personal rekryterats från denna 

utbildning. Förändringar eller minskade beställningar innebär omställningskostnader som inte alltid 

följer budgetperioden. 

 

Stor osäkerhet råder gällande prognosen för 2021-2022. Nämnden har ett stort inkomstbortfall på 

grund av covid-19, främst på Strandbadet och Stråhallen. Det kommer troligtvis att fortsätta under 

våren 2021. En utmaning inför kommande år är att ökad driftram bygger på en uppräkning om 1 

procent. Det ska täcka löneökningar samt volymförändringar. Löneöversyn har tidigare år motsvarat 

cirka 2 procent. Det kommer att krävas konstanta effektiviseringar varje år för att kunna jobba med 

utveckling men också för att ha förutsättning att bibehålla det som efterfrågas. Nämnden har arbetat 

med treårsbudget sedan 1995. Erfarenhet visar att det finns en god vana av att arbeta med ett 

treårsperspektiv och hittills har nämnden aldrig visat på ett negativt resultat vid periodens slut. Med 

anledning av de två senaste årens effektiviseringar samt pågående coronapandemi är bedömningen att 

det kommer bli mycket svårt att få ett positivt resultat vid treårsperiodens slut. 
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Folkhälsonämnden 

Ekonomisk resultat 2020 

+700 tkr 

 

Ansvarsområden: 

• Ledning och chefsstöd 

• Folkhälso- och barnkonventionsenhet 

• Kostverksamhet 

• Städverksamhet 

 

Ansvarig ordförande 

Martin Hårsmar (M) 

 

Ansvarig förvaltningschef 

Ulrika Lundgren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  147 

Viktiga händelser 

Årets team 2020 

Framtidsverket har tilldelat folkhälsoförvaltningens stab den nationella utmärkelsen Årets Team 2020. 

Med gott samarbete och gemensam kraft har staben varit det stöd till förvaltningens chefer och 

verksamheter som krävdes för att nå resultat. Varje person använde sin unika kompetens och 

personlighet på ett sätt som bidrog till helheten och gruppens framgång. Samhällsnyttan var i fokus 

och det drev staben framåt. 

Ledarskapsindex 

Tillitsbaserad styrning och ledning tillämpades i folkhälsoförvaltningen. En av enhetscheferna hade 

högst ledarskapsindex 2020. Tillit från ledaren gjorde medarbetarna mer fria att satsa på 

kvalitetsökningar, pröva nya arbetssätt och efter hand självständigt värdera nyttan. Vägen till en 

prövande, levande och lärande verksamhet som kunde överleva och utvecklas i framtiden, krävde 

förstås kunskap. Tillämpningen av kunskaperna om förändringsledning ur ett tillitsperspektiv, gav 

högst ledarskapsindex. 

UNIK-kvällar 

Under 2020 utvecklades konceptet “Drogfri skolavslutning” till unik samverkan som skapade trygga 

och drogfria arrangemang för ungdomar. UNIK står för “Ungdomar Nöjeskvällar i Karlskoga”. Målet 

var att erbjuda drogfria ungdomsevenemang i samband med samtliga skollov. Trots pandemi kunde en 

digital livesändning erbjudas i anslutning till jullovet och i samverkan med ungdomar, både som 

referensgrupp och som del i genomförandet. UNIK samverkar med olika verksamheter och 

myndigheter från kommunerna, idéburen sektor och polis. Kvällarna kompletterade det ordinarie 

utbudet som fanns. Konceptet fortgår 2021. 

Städ bryter smittvägar under pandemin 

Städverksamhetens städmetoder och rutiner bidrog på ett effektivt sätt till att bryta smittvägar och 

tillhandahålla en ren, snygg och trygg inomhusmiljö. Verksamheten hade direkt kontakt med 

smittskyddsenheten inom region Örebro och säkerställde sitt arbetssätt under pandemin. 

Städbeställningarna inom Karlskoga- och Degerfors kommuner var generellt låga och därför krävdes 

prioriteringar, kompletterande beställningar och tydlighet i vad varje verksamhet ansvarade för. I 

dialog med enhetschefer inom andra verksamheter ställde städverksamheten om för att tillmötesgå 

verksamheternas arbetsmetoder, för att förhindra smittspridning mellan objekt. 

Dialog om maten 

En fortsatt utveckling av måltiden i skolan åk 7 - 9. Studenter från Örebro universitet träffade elever i 

kommunens skolrestauranger som intervjuades om måltiden, dialog, fysisk måltidsmiljö och 

vuxennärvaro. Deras analys och arbete medförde uppmaning från rektorer att fortsätta utveckla villkor 

för måltiden i skolan. Menyplanering skedde i tre omgångar för skolan och elevernas synpunkter 

lyssnades in och var underlag för utformning och val av rätter på menyn. Enkät genomfördes där 

eleverna från förskoleklass till gymnasiet deltog. Över 2000 elever svarade på enkäten. De svaren låg 

till grund för menyn som serverades resten av året. 2000 elever svarade på enkäten. De svaren låg till 

grund för menyn som serverades resten av året. 
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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: 

Bedömningen avser folkhälsonämndens sammanfattande bidrag till fullmäktigemål 1. Målet bedöms 

delvis uppfyllt då folkhälsonämnden bidragit till att elever fått bra mat som hamnat i magen vilket ger 

dem energi att utvecklas, leka och lära. Vid distansundervisning erbjöds elever på gymnasiet att 

beställa matlåda för avhämtning. Fördjupad analys om maten i skolan visar att ökad möjlighet för 

elever att vara delaktiga och påverka menyplaneringen och måltidsmiljön samt ökad vuxennärvaro i 

matsalen, är betydande för att öka nöjdhet samt att eleverna äter skollunchen. 

Mål 1.1 Alla barn ges möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda. 

Barn har enligt barnkonventionen, rätt till stöd, delaktighet och inflytande, liv och utveckling. Barns 

bästa ska beaktas i alla frågor som berör dem. När allt utgår från barnets rättigheter och när barn och 

vuxna delar samma kunskap om barnkonventionen, skapas en inkluderande och respektfull miljö som 

bidrar till delaktighet och trygghet. 
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Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppfyllt då utbildningsarbete samordnats genom projektet "Barnkonventionen 

som lag 2020". Projektet "Barns rätt till sin rätt" involverar barn i arbete att ta fram aktiviteter som ska 

stärka barns kunskaper om sina rättigheter. Medarbetare inom kommunen som gått utbildning om 

barnkonventionen anger att de till stor del använt kunskaper från utbildningen i sitt arbete. Fler 

konkreta tips och inspiration för tillämpning i verksamheterna efterfrågas. Folkhälsoenheten bistår 

med metod- och kunskapsstöd. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Medarbetare i 

kommunen, som 

efter genomförd 

utbildning, tillämpat 

barnkonventionen i 

sitt arbete (%) 

 

  

92% - 
 

 

Kommentar: 

Genom satsning på att implementera barnkonventionen utbildades kommunernas medarbetare. 

Implementering av barnets rättigheter i befintlig verksamhetsplan ger ett bättre resultat av tillämpning. Det är 

en märkbar skillnad mellan könen. Fler kvinnor anger att barnkonventionen tillämpas i arbetet. Verksamheter 

efterfrågar ytterligare konkreta tips för att kunna använda kunskapen om barnets rättigheter i arbetet. Detta 

kommer förstärkas under 2021, liksom vikten av att implementera kunskapen i ordinarie verksamhetsplaner. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Elever som anser att 

de har kunskap om 

barnkonventionen 

och sina rättigheter 

(%) 

 

  

68% - 
 

 

Kommentar: 

Karlskoga hade lägre andel elever än Degerfors som angav att de känner till barnets rättigheter. Det fanns en 

tydlig könsskillnad där fler tjejer angav att de kände till barnkonventionen. Under 2020 inleddes projektet 

"Barns rätt till sin rätt". Syftet är att stärka barnets kunskap om sina rättigheter samt implementera dessa i 

övergripande strukturer. I Karlskoga arbetade några skolor med konceptet rättighetsbaserad skola. Då det är 

ett verktyg som har bevisad effekt ska arbetet stödjas under 2021 för att inspirera fler skolor att jobba med 

barnets rättigheter. Förväntad effekt på sikt är ökad kunskap om barnets rättigheter. 
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Mål 1.2 Alla barn och unga ges förutsättningar för en god och jämlik hälsa genom 

näringsriktiga måltider. 

Bra måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn och 

elever, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra 

mat som hamnar i magen ger barn och elever energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också 

goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppfyllt. Ökad delaktighet från elever vid menyplanering och planering av 

måltidsmiljön samt ökad vuxennärvaro förväntas leda till att målet kan uppnås. Fortsatt analysarbete 

kring nedåtgående trend för brukarnöjdhet behövs för att kunna fastställa åtgärder som kan leda till 

ökad måluppfyllelse. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Barn och elever 

som är mycket 

nöjda/ganska 

nöjda med 

måltiderna i 

förskola och 

skola (%) 

 

82% 83% 72% 88% 
  

Kommentar: 

Dialogträffar med förskolan resulterade i synpunkter om portionsstorlekar samt popularitet av måltider och 

grönsaker. Dialogmöten med skolan utgick från tidigare analys av skolmaten och faktorer som påverkar 

måltiden. Arbetet riktas särskilt till högstadiet, då resultaten var lägre i högre ålder. Över 2000 elever svarade 

på en enkät om skolmåltiden. Resultatet användes i fortsatt matsedelsplanering. Fortsatt arbete kommer att ske 

kring förtydligande av matsedelsåret för att öka elevers delaktighet och inflytande kring skolmåltiden. Fortsatt 

analys om nedåtgående trend kring nöjdhet behövs. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Genomsnittlig 

äten vikt vid 

skollunchen i 

grundskolan 

(gram/elev) 

 292 268 270 360 
  

Kommentar: 

Resultatet grundar sig i vårens svinnmätningar, där också den genomsnittliga vikten för en måltid beräknades. 

Portionsstorlekarna varierade mellan skolor och årskurser. Ju äldre eleverna är desto större mängd mat äter de. 

Lågstadieskolorna hade lägre äten vikt i båda kommunerna. Störst mängd mat i genomsnitt per portion åts på 
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Möckelngymnasiet i Karlskoga och på Stora Valla i Degerfors. Det är naturligt att portionerna är mindre i 

lågstadiet, då elever/barn i åldern 6-9 år har ett lägre energibehov än elever i högstadiet och gymnasiet.  

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Elever i 

grundskolan 

och 

gymnasieskolan 

som äter 

skollunch (%) 

 92% 82% 

 

97% 
 

 

Kommentar: 

Portionsavstämning mellan inskrivna elever och antal ätande i skolrestaurangerna var inte möjligt att 

beräkna. Sedan mars ändrades elevantalet som äter skollunch på grund av omständigheter vid pandemin. I och 

med den minskade antalet ätande elever på plats i skolrestaurangerna. Gymnasieskolan hade störst förändring 

och där erbjöds elever avhämtning av matlådor vid distansundervisning. I elevhälsoundersökningen anger 91 

procent av eleverna i Karlskoga och Degerfors att de äter skollunch varje skoldag. 

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: 

Bedömningen avser folkhälsonämndens sammanfattande bidrag till fullmäktigemål 2. Målet bedöms 

delvis uppfyllt då folkhälsonämnden samordnade arbete för att utbilda personal som möter unga, 

genom utbildningen ”Första hjälpen för psykisk hälsa”. Utbildningstillfällen begränsades med 

anledning av pandemin. Deltagare från tidigare utbildningar angav att de använt kunskaperna i sin 

verksamhet. Utbildningsledarnas kompetens samt utbildningsgrupper med olika professioner och 

arbetsgivare var framgångsfaktorer. Fler utbildningstillfällen är planerade med anledning av ökad 

efterfrågan. Effektiv samordning för trygghet (EST) där kommunen i samverkan med flertal berörda 

aktörer och initierade och hade veckovisa avstämningar för att delge lägesbild och samverka kring 

insatser för minskad oro och ökad trygghet i samhället. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel 

ungdomar 

i 

gymnasiet 

år 1 som 

anger att 

de mår bra 

varje 

dag/ofta 

(%) 

 

92% 87% 86% 90% 
  

 

86% 81% 81%  
  

 

97% 91% 91%  
  

Kommentar: 

I jämförelse med Örebro län angav fler ungdomar i Karlskoga, att de mådde bra. Främjande insatser för barns 

och ungas hälsa i verksamheter och fritidsaktiviteter genomfördes. Ungdomars hälsa har prioriterats under 

många år, vilket varit en framgång. Under 2020 beslutades styrdokument för god, jämlik och jämställd hälsa 

utifrån påvisade behov. Prioriterat är fördjupat arbete med fokus på goda levnadsvanor, stärka vuxna som 

förebilder ska inledas samt fortsatt arbete med delaktighet och inflytande. Aktivitetsplan kopplat till 

prioriterade områden tas fram 2021. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel 

ungdomar 

i 

gymnasiet 

år 1 som 

ser 

positivt på 

framtiden 

stämmer 

mycket 

bra/ganska 

bra (%) 

 

93% 96% 95% 99% 
  

 

95% 95% 93%  
  

 

91% 96% 96%  
  

Kommentar: 

I jämförelse med Örebro län hade ungdomar i Karlskoga en högre framtidstro. Karlskoga satsade på att främja 

barns och ungas psykiska hälsa i verksamheter. Fritidsaktiviteter som Dansa Pausa insatser via 

Ungdomsfullmäktige i Karlskoga bidrog. Ungdomars psykiska hälsa har prioriterats under många år och 

varen orsak till gott resultat. Fortsatt satsning på ökad kunskap om psykisk hälsa, suicid och 

egenvårdsmetoder för att stärka förutsättningar för ungdomars psykiska hälsa. 

Mål 2.1 Alla invånare ges förutsättningar för en god psykisk hälsa. 

En god psykisk och social hälsa är grundförutsättningar för ett gott välmående, ett fungerande 

vardagsliv, god livskvalitet och ger balans i livet. Att känna tillit och samhörighet är viktigt för god 

social hälsa samt utgör friskfaktor för att minska ensamhet, hos alla invånare. 

Bedömning 
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Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppfyllt då förutsättningar för ökad psykisk hälsa för barn och unga skapats. 

Behoven sammanställdes och beslutades i styrdokument för god, jämlik och jämställd hälsa och 

prioriterad aktivitetsplan ska tas fram 2021. Utbildning om första hjälpen för psykisk hälsa bidrog till 

att personal ökat kunskaper kring psykisk hälsa och tillämpat kunskaperna i sin verksamhet. 

Utbildningstillfällena begränsades på grund av pandemin. Utbildningar kommer att genomföras när 

möjligheten ges. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Feriepraktikanter 

inom 

folkhälsoförvaltningen 

som är nöjda med sin 

feriepraktik som 

helhet (%) 

 100% 99% 57% 100% 
  

Kommentar: 

Resultatet avser folkhälsoenhetens ferier. Ferieupplägget planerades väl och ungdomarna var involverade i 

arbetet. Feriepraktiken komprimerades och genomfördes under två veckor istället för som tre veckor tidigare 

år. Detta medförde längre arbetsdagar, vilket påverkade ferierna märkbart då orken inte räckte hela 

arbetsdagen. Det var svårt för gruppen att hålla motivationen uppe. Ungdomarna hade olika språk och 

olikheter med hade samma ålder. Feriernas arbete användes i projektet "Barns rätt till sin rätt" och fick bra 

respons från verksamheter som deltog på redovisning. Ungdomsfullmäktige använde resultaten för att utbilda 

barn i barnets rättigheter. Analys av lägre nöjdhet är en viktig grund för kommande feriepraktik. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Deltagare från 

utbildningen psykisk 

hälsa som upplever att 

de tillämpat sina 

kunskaper (%) 

 

  

96 % - 
 

 

Kommentar: 

97 personer deltog i utbildning första hjälpen för psykisk hälsa under året. Utbildningens syfte var ökad 

kunskap och handlingskraft för att stärka psykisk hälsa och motverka suicidprevention. Pandemin reducerade 

antalet utbildningstillfällen markant, men respondenterna visar att det är en värdefull utbildning som gör 

skillnad i praktiken. 

Mål 2.2 Alla invånare ges förutsättningar till goda levnadsvanor. 

Vad man äter, hur man rör på kroppen, hur man sover och om man brukar alkohol och tobak, påverkar 

individens hälsa på kort och lång sikt. Genom systematiska och långsiktiga samhälleliga 

förutsättningar skapas förutsättningar för goda levnadsvanor och därmed en bättre folkhälsa. 

Bedömning 

 

Kommentar: 
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Målet bedöms delvis uppfyllt. Insatser genomfördes för att motivera ungdomar att delta på drogfria 

aktiviteter under riskdagar inför skollov. Kreativa lösningar möjliggjorde drogfria arrangemang för 

ungdomar trots rådande omständigheter. Blås grönt användes som metod för inträde vid aktiviteter, 

vilket var en trygghet och en möjlighet för både ungdomar och vårdnadshavare. Samverkan med 

tillsynsmyndigheten bidrog till fler rökfria miljöer vid skolor. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Barn och 

unga 

(skolår 7) 

som aldrig 

druckit 

alkohol 

(%) 

 

90% 89% 89% 98% 
  

 

96% 92% 90%  
  

 

83% 86% 88%  
  

 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Barn och 

unga 

(skolår 7) 

som aldrig 

rökt (%) 

 

97% 93% 97% 98% 
  

 

96% 93% 95%  
  

 

98% 93% 98%  
  

Mål 2.3 Alla invånare ges förutsättningar att känna sig trygga genom nollvision mot brott. 

Att känna trygghet är för alla invånare oavsett ålder eller plats. För att kunna stärka det lokala 

brottsförebyggande arbetet krävs en fungerande samverkan mellan kommunens olika nämnder, 

förvaltningar och polis. Förhållningssättet bygger på styrkan i varje professions kompetens och inom 

det ordinarie arbetet. Att stärka användarkompetensen inom kommunernas organisation inom 

förebyggande arbete ökar tryggheten och bidrar till minskad brottslighet. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppfyllt då insatser påbörjats för effektivt samordnat arbete för trygghet. 

Veckovisa möten för att delge lägesbilder hade gott resultat. Arbetet ledde till fler insatser i syfte att 

minska oro och öka upplevd trygghet i samhället. Uppsökande verksamhet planerades utifrån kända 

platser och vid riskkvällar. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel av 

befolkningen 

(16–84 år) 

 

8% 

  

6% 
 

 

 

   

6% 
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som 

upplever att 

oron för att 

utsättas för 

brott 

påverkar 

livskvaliteten 

i stor 

utsträckning 

(%) 

 

   

6% 
 

 

 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel av 

befolkningen 

(16–84 år) 

som i stor 

utsträckning 

oroar sig för 

brottslighet i 

samhället 

(%) 

 

45% 

  

41% 
 

 

 

   

41% 
 

 

 

   

41% 
 

 

 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Andel av 

befolkningen 

(16–84 år) 

som 

upplever att 

de mycket 

ofta/ ganska 

ofta under 

det senaste 

året avstått 

från någon 

aktivitet på 

grund av oro 

för att 

utsättas för 

brott (%) 

 

11% 

  

9% 
 

 

 

   

9% 
 

 

 

   

9% 
 

 

Kommentar: 

Ingen mätning på kommunnivå 2020. Nationellt visade trenden att fler oroar sig för brottsligheten i samhället. 

Fler kvinnor än män, och personer med eftergymnasial utbildning, oroade sig mindre. Personer med utländsk 

härkomst samt ensamstående föräldrar hade högre grad av oro. Åldersmässigt hade gruppen 35-44 år högst 

oro. Personer som bor i mindre städer/tätorter/landsbygdskommuner oroar sig mindre än personer i storstäder. 

En nära samverkan mellan kommun, polis samt bostadsbolag kring brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete genomfördes. Lägesbilder delades och snabba insatser genomfördes. Arbetet 

förstärktes genom kunskapsbaserat arbetssätt med fördjupade analyser. Uppsökande insatser, att vara synliga 

och god relation mellan verksamheterna leder på sikt till ökad upplevelse av trygghet. 
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Mål 2.4 Alla som vistas i kommunernas lokaler upplever att det är rent, snygg och tryggt. 

Städning är grundstommen i en bra inomhus- och arbetsmiljö vilket bidrar till en god, jämlik och 

jämställd hälsa. Välvårdade ytor håller längre mot slitage och är lättstädade vilket bidrar till en 

kostnadseffektiv verksamhet. Rena lokaler är en bidragande faktor till social gemenskap, trivsel, 

trygghet och hälsa. Rena, snygga och trygga lokaler bidrar till nöjda barn, elever, äldre, personal och 

besökare som därigenom får ett gott intryck av Karlskoga kommun. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppfyllt. Brukarundersökningar genomfördes inom skola och förskola med 

varierade resultat. Goda och kontinuerliga kontaktvägar mellan städverksamhet och personal inom 

förskolan var en del som bidrog till de goda resultaten. Ökad kännedom om vad som ingår i 

städbeställning förväntas leda till ökad nöjdhet. System för kvalitetsbedömningar effektiviseras och 

digitaliseras, vilket också förväntas bidra till uppföljning som är anpassad efter beställning, vilket i sin 

tur bidrar till nöjdhet. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Brukare som är 

nöjda med 

städverksamheten 

som helhet (%) 

 58% 82% 58% 64% 
  

Kommentar: 

Svarsfrekvens vid brukarundersökning i förskolan var 60 procent. Insatser krävs för att öka antalet 

svar. Resultaten mellan skola och förskola i Karlskoga visade lägre resultat inom skolan. Generellt 

påpekades en för låg städbeställning i klassrum och på toaletter. Insatser kommer att utvecklas 2021. 

 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Godkända objekt 

vid 

kvalitetsmätning 

av städning i 

förskolan (%) 

 92% 84% 85% 100% 
  

Kommentar: 

Av 23 utförda kvalitetsmätningar hade tre anmärkningar som handlade om enstaka utrymmen. Där 

anmärkningar förekom var städbeställningen låg. En ny digital kvalitetsundersökning är under framtagande 

och kan bidra till fler utförda kvalitetsmätningar som ger bättre underlag för ökad städkvalitet. 

Mål 2.5 All verksamhet är effektiv och tillgänglig genom digital teknik. 

Tillgång till teknik och att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter bidrar till att effektivisera 

verksamheterna och att öka invånarnas tillgänglighet till tjänster och information. 
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Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppnått. Insatser genomfördes för att digitalisera och därmed effektivisera 

verksamheterna. Nya system och digitalisering av processer bidrar till mindre administration och 

införande av nya rutiner och arbetssätt. Fortsatt arbete med att effektivisera verksamheterna genom 

digital teknik ses över löpande och vid behov. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Digitaliserade processer 

inom förvaltningen 

 - 29 50 100 
  

Kommentar: 

System för registrering av personalluncher och digitala cafébeställningar bidrog till resultatet. Systemet 

innebar minskad administration för hantering av kuponger och underlag till lönecentrum. Digitala 

kvalitetsmätningar samt inköp av städsystem undersöks vilket kan leda till effektivare möjligheter för 

uppföljning av kvalitet och service. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Brukare och 

samarbetspartner som är 

nöjda med förvaltningens 

informations- och 

kommunikationsmöjligheter 

  22% 47% - 
 

 

Kommentar: 

Fler kommunikativa insatser externt bidrog till ökad nöjdhet. Kommunikationsinsatserna var konkreta och 

riktade. Interna insatser kommunicerades även till stor del externt, vilket bidrog till mer delaktighet om 

kommunens verksamheter hos medborgarna. Snabb och effektiv information mellan verksamheterna 

möjliggjordes via digitala möten och enkla kommunikationsvägar. 

Mål 2.6 All kvalitet och service är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för 

alla, oavsett kön. 

Ett jämställdhetsperspektiv tillämpas i alla verksamheter för att nå en jämställd kvalitet och service. 

Alla anställda främjar jämställdhet genom att motverka stereotyper och traditionella könsmönster. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet är inte uppfyllt då det förekommer skillnader mellan kön när det gäller kvalitet och service. 

Genomförd jämställdhetsanalys visade att det förekommer skillnader i villkor mellan kvinno- och 

mansdominerade arbetsplatser. Ytterligare jämställdhetsanalyser planeras inom kostverksamheten för 

att undersöka behov och förväntningar för att likvärdigt kunna bemöta dessa. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Brukare som är nöjda 

med 

städverksamhetens 

kvalitet och service 

fördelat på kön. 

 

65% 63% 58% 80% 
  

 

53% 60% 58% 

 

  

Kommentar: 

Inga könsskillnader i upplevd städkvalitet. Den något nedåtgående trenden bland nöjdhet för kvinnor 

uppmärksammades. Resultat för både män och kvinnor behöver analyseras ytterligare för att få en förståelse 

för vad det låga resultatet beror på. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Brukare som är nöjda 

med 

kostverksamhetens 

kvalitet och service 

fördelat på kön. 

 

86% 78% 75% 90% 
  

 

80% 78% 71% 

 

  

Kommentar: 

Inom grundskolan är könsskillnaderna små, däremot förekommer skillnader i nöjdhet mellan män och kvinnor 

inom äldreomsorgen.  Jämställdhetsanalys för maten i äldreomsorgen ska genomföras under 2021. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Brukare som är nöjda 

med folkhälsoenhetens 

kvalitet och service 

fördelat på kön 

 

  

85% - 
 

 

 

  

77%  
 

 

Kommentar: 

Viss skillnad mellan kön, förekom bland samverkansparternas upplevda nöjdhet. Vid utbildningsinsatser som 

exempelvis barnkonventionen och andra samverkansinsatser har nöjdhet följts upp direkt och där var 

nöjdheten högre. Skillnader i nöjdhet mellan kvinnor och män är oklart och en faktor att fördjupa kunskap om 

2021. 

Mål 2.7 Alla invånare ska ha tillgång till information som bidrar till kunskap för att förebygga 

våld i nära relation. 

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem, som drabbar både kvinnor och män där kvinnor 

drabbas oftare. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj. 

Förebyggande och främjande insatser för både de som utsätts för våld och för våldsutövare är 

betydande. Information som bidrar till kunskap om våld i nära relation är en del av det förebyggande 

arbetet. 

Bedömning 
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Kommentar: 

Målet bedöms inte vara uppfyllt då arbetet inte påbörjats. Program för våld i nära relation är framtaget. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Medarbetare inom 

folkhälsoförvaltningen 

som har 

grundläggande 

kunskaper i 

våldsförebyggande 

arbete utifrån ett 

normkritiskt 

förhållningssätt (%) 

 

   

100% 
 

 

Kommentar: 

Arbetet ej påbörjat. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Barn och unga som 

känner sig trygga 

hemma (%) 

 

99% 99% 99% 100% 
  

 

97% 98% 99% 

 

  

 

99% 99% 99% 

 

  

Kommentar: 

Frågeställningen i elevhälsoundersökningen är ändrad till om elever trivs hemma. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Barn och unga som 

anger att de har en 

vuxen som de kan 

prata med om viktiga 

saker (%) 

 

96% 94% 97% 96% 
  

 

95% 96% 98% 

 

  

 

95% 97% 97% 

 

  

Kommentar: 

Det är viktigt att barn och unga kan känna förtroende för andra vuxna än sina föräldrar. Detta för att förändra 

normer kring maskulinitet, makt och våld. För att lyckas behövs ökade kunskaper i området vilket planeras. 
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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: 

Folkhälsonämnden har inga mål eller indikatorer under mål 3. 

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: 

Bedömningen avser folkhälsonämndens sammanfattande bidrag till fullmäktigemål 4. Målet bedöms 

delvis uppfyllt då folkhälsonämnden arbetat med matsvinn som påverkar klimatet. Kostverksamheten 

arbetade för att minska produktions- och tallrikssvinn. Köken arbetar med aktiviteter för minskat 

svinn. Utbildningsinsatser och ett samlat engagemang från all berörd personal krävdes dock för att 

kunna minska matsvinn. Metod för svinnmätning fanns och användes inom skola. Metoden behöver 

implementeras även inom verksamheterna inom förskola, vård och omsorg för äldre tillsammans med 

personal från berörda nämnder. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Matsvinn vid 

servering av 

mat i 

kommunens 

regi (kg/100 

portioner) 

(exklusive 

matlådor) 

tallrikssvinn + 

serveringssvinn 

 

   

4.20 
 

 

Kommentar: 

Under året planerades implementering av svinnmätning inom förskola och äldreomsorg. Mätmetod fanns och 

användes inom skolan, men behöver implementeras på fler verksamheter. Med anledning av pandemin blev 

det inte möjligt att börja arbetet med svinnmätningar inom äldreomsorg. En förskola var pilot och genomförde 
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en mindre svinnmätning under hösten. Fortsatt arbete med utveckling av svinnmätningar inom flera 

verksamheter samt analys av dess resultat kommer att fortgå under 2021. 

Mål 4.1 Alla måltider är hållbara och bidrar till en gott miljöarbete. 

En stor del av kökens påverkan på klimatet kommer från maten. Detta är möjligt att påverka i en 

positiv riktning genom medveten upphandling av livsmedel och transporter, kunskapsbaserad 

menyplanering med säsongsanpassade måltider, arbete för att minska matsvinn samt rätt hantering och 

förvaring av mat. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppfyllt då kostverksamheten under lång tid arbetat tillsammans med andra 

kommuner för att ta fram mätmetoder för matsvinn inom skola. Mätningar genomfördes regelbundet, 

vilket skapade ett riktat arbete för att minska matsvinnet. Aktiviteter planerades och genomfördes 

under året. Nya mätmetoder för förskola och äldreomsorg behöver tas fram i samverkan med berörda 

verksamheter. Nuvarande livsmedelsavtal möjliggöra ekonomiska, ekologiska inköp. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Ekologiska 

livsmedel av totalt 

inköpta livsmedel 

till kommunerna 

 22% 33% 41% 45% 
  

Kommentar: 

Under hösten tilldelades Karlskoga och Degerfors utmärkelsen Årets raket, av Ekomatsligan.  Kommunerna 

hade högst ökning av andelen ekologiskt mellan 2018-2019 i Sverige. Andelen var 41 procent ekologiska 

inköp i kronor. Kvantitetsmässigt (kg) var det 46,3 procent ekologiskt. Skillnaden mellan kommunernas inköp 

är marginell. Störst andel ekologiska inköp görs inom varugrupperna färskvaror och mejeri. Därefter djupfryst 

och oberedd fisk samt kolonial och kaffe. Nuvarande livsmedelsavtal ger kostverksamheten förutsättningar att 

handla ekonomiskt ekologiskt. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Matsvinn vid 

servering i 

skolrestauranger 

 3.90 2.47 2.37 1.70 
  

Kommentar: 

Svinnmätningar genomförs vanligen på alla skolor två gånger per år. Under 2020 fanns det enbart möjlighet 

till en mätning med anledning att servering av skollunch fanns på flera olika platser på skolan. En del av 

arbetet för att minska svinnet var att involvera eleverna i dialogen om vad som ska serveras. Fortsatt arbete 

kommer ske och under våren kommer Livsmedelsverket att samla in fakta för en nationell mätning. 
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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: 

Bedömningen avser folkhälsonämndens sammanfattande bidrag till fullmäktigemål 5.  

Målet bedöms delvis uppfyllt då folkhälsonämnden arbetade med psykisk hälsa, social hälsa och 

levnadsvanor vilket som prioriterats i styrdokument för god, jämlik och jämställd hälsa.  Utbildning i 

första hjälpen för psykisk hälsa (MHFA) visade ett stort behov av att prioritera äldre på vårdboenden. 

Genom MHFA-utbildningen stärktes personalens kunskap och handlingskraft. Observationsstudie och 

fördjupad analys av måltidsmiljön på särskilt boende genomfördes. Måltidsmiljön påverkar 

upplevelsen av måltiden till stor del samt bidrar till trygghet och social samvaro på boendet. 

Mål 5.1 Alla äldre ges förutsättningar för en god och jämlik hälsa genom näringsriktiga 

måltider. 

Inom vård och omsorg om äldre har måltiderna en stor betydelse för de äldres livskvalitet och 

omvårdnad. Måltiden ger ett positivt avbrott i vardagen som bidrar till glädje, samvaro, gemenskap 

och meningsfullhet samt ger energi och näring. Individens behov och önskemål är utgångspunkten för 

måltiden som därmed främjar aptit och matglädje. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppfyllt. Samverkan krävs för att identifiera och utveckla konstruktiva arbetssätt 

för måltiden vilken kommer att återupptas.  Enligt genomförd observationsstudie har måltidsmiljön 

stor betydelse för upplevd nöjdhet med maten inom äldreomsorgen. Beställning av antal matlådor 

ökade i samband med stängning på helger på seniorrestauranger och i samband med covid-19. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Äldre som är 

mycket 

nöjda/ganska 

nöjda med 

måltiderna i 

äldreomsorgen 

(%) 

 

78% 79% 76% 84% 
  

Kommentar: 

Resultatet avser nöjda med maten på särskilt boende i Karlskoga. Nöjdheten inom äldreomsorgen (boendena) 

visade att 85 procent av männen och 74 procent av kvinnorna var nöjda med maten. Sammanslaget var 77 
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procent nöjda med maten. För att öka nöjdheten krävs framtida insatser i samverkan med boendena då det är 

där måltiden serveras. Studenternas observationsstudie kommer att användas för fortsatt utvecklingsarbete. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Individanpassade 

måltider i 

äldreomsorgen 

 

   

- 
 

 

Kommentar: 

Definitionen av begreppet individanpassad måltid behöver ske tillsammans med vård- och omsorgsboendena 

för att kunna mätas och redovisas. Med anledning av pandemin har utvecklingsarbetet inte skett under 2020. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Äldre som är 

mycket 

nöjda/ganska 

nöjda med 

matlådorna (%) 

 

 84% 69% 95% 
 

 

Kommentar: 

Pensionärsråden i båda kommunerna var referensgrupp gällande matlådor. Under året har det inte funnits 

möjligheter till fysisk träff. Information skickades därför ut via brev till representanter i pensionsråden i de 

båda kommunerna. Möjlighet erbjöds att som vanligt, vara provsmakare till matlådorna under en vecka och 

återkoppla upplevelsen utifrån bemötande, smak, utseende och mängd. Ingen äldre valde att vara provsmakare 

under pandemin. 

Mål 5.2 Alla äldre ges förutsättningar för en god psykisk hälsa. 

En god psykisk och social hälsa är grundförutsättningar för ett gott välmående, ett fungerande 

vardagsliv, god livskvalitet och ger balans i livet. Att känna tillit och samhörighet är viktigt för god 

social hälsa samt utgör friskfaktor för att minska ensamhet, hos alla invånare. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms inte uppfyllt. Samverkan är en förutsättning för att identifiera och utveckla insatser och 

arbetssätt. Social hälsa och levnadsvanor prioriterades som fokus i styrdokument för god, jämlik och 

jämställd hälsa, som en grund för kommande arbete. Det fanns ett stort behov av att prioritera äldres 

psykiska hälsa på boenden. Genom MHFA utbildningen stärktes personalens kunskap och 

handlingskraft i sitt möte med och vård av brukare. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Brukarbedömning 

särskilt boende 

äldreomsorg - 

måltidsmiljö, 

andel (%) 

 67 72 82 80 
  

Kommentar: 

Brukarbedömningar från tidigare år visar att det förekommer skillnader kring måltidsmiljön på olika 

vårdboenden. Studenter från universitetet gjorde därför observationsstudie kring måltidsmiljön. Faktorer som 

påverkade måltidsmiljön var utformningen av matsalen på boendet. Personalens arbetssätt vid måltiden, 

bakgrundsljud (tv eller radio) som kunde påverka måltiden samt om boenden hade brukare med demens som 

skapade oro vid måltiden. Fortsatt utveckling av god måltidsmiljö kräver samverkan mellan förvaltningarna. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Äldre som är 

nöjda med 

aktiviteterna som 

erbjuds på särskilt 

boende, andel 

(%) 

 

   

84% 
 

 

 

   

 
 

 

 

   

 
 

 

Kommentar: 

Enligt diskussioner vid utbildning första hjälpen för psykisk hälsa (MHFA) fanns ett stort behov av att 

prioritera äldre på boendens psykiska hälsa. Genom utbildningen stärktes personalens kunskap och 

handlingskraft vid aktiviteter tillsammans med brukare. Under pandemin har kartläggning och utveckling av 

området inte varit möjlig. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål Bedömning Trend 

Brukarbedömning 

särskilt boende 

äldreomsorg - 

besväras ofta av 

ensamhet, andel 

(%) 

 

20% 17% 8% 14% 
 

 

 

22% 18% 8%  
 

 

 

15% 14% 6%  
 

 

Kommentar: 

Enligt diskussioner vid utbildning första hjälpen för psykisk hälsa (MHFA) finns ett stort behov av att 

prioritera äldre på boendens upplevda ensamhet. Oönskad ensamhet prioriterades som ett fokus i 

styrdokument för god, jämlik och jämställd hälsa vilket ger grund för kommande möjligheter att utveckla 

insatser. 
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Ekonomi 

Driftredovisning 

Redovisning (tkr) Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 2020 

Kostnader 165 841 175 240 172 640 171 406 1 234 

*Varav personal 92 461 99 507 100 167 98 175 1 992 

Intäkter -164 106 -172 708 -169 410 -167 476 -1 934 

      

Nettokostnader 1 735 2 532 3 230 3 930 -700 

      

Nettobudget 2 937 2 482 3 930 3 930  

      

Resultat i förhållande till budget 1 202 -50 700 0 700 

Folkhälsonämndens totala resultat för 2020 blev ett överskott på 933 tkr. Överskottet fördelades och 

reglerades mot Degerfors kommun och Karlskogas andel av resultatet blev ett överskott på 700 tkr. 

Nämnd och stabverksamheten redovisar ett överskott på 322 tkr. Överskottet beror till stor del på att 

aktiviteter inte kunnat utföras enligt plan på grund av rådande pandemi. Lönerevisionen gav lägre 

resultat än budgeterat samt att bemanningsenheten återbetalade 17 tkr. 

Kostverksamheten redovisar ett positivt resultat på 241 tkr mot budget. Till följd av coronaviruset var 

antalet levererade portioner betydligt lägre än budgeterat och en reglering är gjord mot Degerfors 

kommun och köpande förvaltningar motsvarande 1 500 tkr i intäkter. Personalkostnaderna ligger 

under budget, sjukfrånvaron var relativt låg trots covid-19. Sjukfrånvaron täcktes med befintlig 

personal i hög utsträckning och därför var kostnader för vikarier lägre. Verksamheten fick också 

ersättning för ökade sjuklönekostnader motsvarande 251 tkr. Kostnadsökning för livsmedel var 

marginell 2020 och reglerades direkt i resultatfördelningen mellan kommunerna. 

Efter årets slut redovisar städverksamheten ett överskott på 135 tkr mot budget. Verksamheten hade 

extra intäkter under året både från extrabeställningar på grund av covid-19 samt tillkommande objekt. 

Personalkostnaderna ligger över budget trots ersättning för ökade sjuklönekostnader med 250 tkr. Det 

beror på högre vikariekostnad, både för att möta upp extra beställningar och den ökade sjukfrånvaron. 

Folkhälsoenheten gör ett resultat på 1 700 kr mot budget. Många aktiviteter ställdes in som följd av 

rådande situation med covid-19. På grund av detta var en stor del av de externa bidragen möjliga att 

periodisera till 2021. Personalkostnaden var något högre än budget då en extra personal varit anställd 

tom 2020-06-30. Kostnaden var inte budgeterad som personalkostnad. Lön för kvällsarbete i samband 

med ungdomsaktiviteter betalades också ut. 
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Uppföljning av treårsbudget 

Redovisning (tkr) Ingående balans 

2020 

Utfall 2020 Prognos 2020-2022 

Resultat i förhållande till budget 0 700 700 

Folkhälsonämnden har 0 kr i ingående balans på treårsbudgeten då överskott från föregående 

treårsbudget inte fördes över till kommande år. Eftersom resultatet för 2020 är 700 tkr är prognosen 

för treårsbudgeten 2020-2022 700 tkr då beslut angående överföring av medel mellan åren inte är 

taget. 

Investeringskostnader 

Investeringar (tkr) Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

2020 

Varav 

överförs till 

nästa år 

Köksutrustning 1 177 1 475 1500 25 0 

Städutrustning 856 757 800 43 0 

Övriga investeringar 65 62 100 38 0 

Digitalisering 0 12 100 88 0 

Summa investeringsutgifter 2 098 2 306 2 500 194 0 

Två skolor köpte in serveringslinjer med keramisk häll vilket betyder att hanteringen med vatten i dem 

försvinner. Större köksmaskiner som inte är fasta installationer köptes. Likaså utbyte av gamla 

transportvagnar för varm mat och kalla råvaror. Tvättmaskiner och torktumlare investerades på flera 

enheter. Ytterligare inköp av omklädningsskåp skedde också. 

Gällande uppdrag till SBF för året 2020 var diskinlämningen på Bråtenskolan planerad, vid uppstart 

visade det sig att hela köket hade en stor vattenskada vilket resulterade i ett helt nytt kök. 

Tidigare har äskanden skett av ganska små medel för vagnhallar och mottagningsområde vilket gör att 

de pengarna måste sparas i några år för täcka kostnaden. Inför 2021 sparades medel, så det ska täcka 

förvaringsutrymme, lastkaj och omklädningsrum på Mårbacka. Under året bytte SBF ut en ugn på 

Storängens kök som ganska omgående visade sig inte vara tillräcklig för specialkosten. SBF gör också 

mindre uppdrag avseende lokaler, utifrån vad som uppkommer på skyddsronderna. 

Inom städverksamheten köptes nya städmaskiner in löpande när de behövts bytas ut enligt plan. 

Internkontroll 

• Kompetenskrav 

• Rapportering av tillbud 

• Matsvinn 

• Sjukfrånvaro 

• Våld i nära relation 
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Resultat 

Kartläggning av kompetenskrav för förvaltningens yrkeskategorier genomfördes för att säkerställa om 

befintlig kompetens motsvarar kraven. För samtliga yrkesroller ställs krav att ha god kunskap i 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Framtida rekryteringar och kompetensutveckling inom befintlig tjänst, 

styrs av verksamhetens och omvärldens behov och utveckling samt resurser. 

Antal rapporterade tillbud, var dessa händelser sker, vad de utgörs av och vilken typ av åtgärd som 

vidtagits rapporterades. Tillbud anmäldes och orsakades i huvudsak inomhus och består av olyckor, 

hotfulla situationer eller händelser kopplat till otrygghet. Den vanligaste åtgärden var dokumentation 

och kontakt med lokalansvariga för vidare åtgärder. Folkhälsoförvaltningen uppmuntrar kontinuerligt, 

i olika forum, medarbetare att rapportera in tillbud. Överlag anses hanteringen av vidtagna åtgärder till 

följd av tillbuden vara fullgod. 

Kostverksamheten mäter normalt serveringssvinn och tallrikssvinn två gånger per år inom skolan. 

Under 2020 gjordes svinnmätning enbart vid ett tillfälle. Det totala svinnet har minskat något de tre 

senaste mätningarna. Det förekommer större andel serveringssvinn inom mottagningskök, med 

anledning av att de har svårare att kyla ned överbliven mat som kan återanvändas vid annat tillfälle. 

Tallrikssvinn är större ju äldre eleverna blir. De olika köken arbetar bland annat med att anpassa 

portionsstorlekar, smakportioner, mindre mängd framställd mat för att minska matsvinnet. Ett 

utvecklingsarbete för att möjliggöra svinnmätningar inom förskola och äldreomsorg pågår. 

Statistiken för sjukfrånvaro följdes upp och analyserades. Stab och ledning hade den lägsta 

sjukfrånvaron och städverksamheten den högsta, även om samtliga verksamheter hade låg 

sjukfrånvaro totalt sett. Sjukfrånvaro 2-14 dagar var den mest förekommande frånvarotypen.  

Den längre sjukfrånvaron i förvaltningen kan ha koppling till de höga resultaten i årets 

medarbetarundersökning. Samt förvaltningens arbete med att stärka ledarskapet och att öka 

medarbetarnas delaktighet och inflytande i det dagliga arbetet. Förvaltningens övergripande 

vägledning för pandemi med tillhörande enhetsplaner säkerställer bemanning och upprätthållande av 

verksamhet vid stort bortfall av personal på grund av sjukdom eller vid eventuell stängning av 

verksamheter. Folkhälsonämnden gav folkhälsoförvaltningen ett särskilt uppdrag att analysera och 

rapportera endagssjukfrånvaro vid nämndens sammanträde i december. 

För arbetet kring våld i nära relation gjordes en uppföljning av hur arbetet fortlöpt enligt Karlskoga 

och Degerfors styrdokument. Uppföljningen visade att ett flertal åtgärder genomförts inom ramen för 

programmen, där grundläggande kunskap hos verksamhetsnära personal genom utbildning prioriterats. 

Förutom utbildning genomfördes olika informationsinsatser och samverkansarbete. Uppföljning av 

lokal statistik visar att antal anmälda brott inom våld i nära relation minskat de senaste åren, medan 

orosanmälningar för barn som far illa ökat. Behovet av strategier för att fortsatt förebygga och möta 

behoven hos våldsutsatta är därför stort och måste fortsätta att prioriteras, i enlighet med 

kommunernas styrdokument. 

Självskattning av internkontrollen som helhet 

Svag Tillfredsställande God Mycket god 

  X  

Till grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet gjorde nämndens 

ledamöter en risk- och väsentlighetsanalys. Plan för internkontroll antogs av folkhälsonämnden. 

Granskningsområdena kopplades till nämndens mål och verksamheter. Den interna kontrollen 
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genomfördes löpande under året och rapporterades skriftligt vid nämndens sammanträden i maj, juni, 

september, november och december. En samlad redovisning av den interna kontrollen redovisades 

förnämnden i november. Nämndens självskattning av internkontroll genomfördes i december. 

Kommentarer till självskattningen var att samtliga områden som varit mål för intern kontroll under 

året är betydande för såväl verksamheter som arbetsmiljö och ekonomi. 

Framtidsanalys 

Folkhälsonämndens uppdrag är att genom samverkan skapa förutsättningar för god, jämlik och 

jämställd hälsa med agenda 2030 i fokus. Nämnden uppdrag och insatser analyseras ur perspektiven 

för hållbar utveckling innan, under och efter processerna. För att lyckas krävs fortsatt utveckling och 

satsning på långsiktigt, effektivt och systematiskt kvalitetsarbete med konstruktiv 

verksamhetsutveckling i alla folkhälsonämndens ansvarsområden. 

Ledarskapet ska fortsätta att utvecklas, där tillitsbaserad styrning och ledning skapar utrymme för 

medarbetare att använda sitt professionella omdöme för medborgarens bästa. En trygg arbetsplats med 

social trygghet skapar social och kulturell hållbarhet. Chefs- och ledarskapsutveckling kommer därför 

kontinuerligt pågå i ledningsgrupperna. Det politiska beslutet att samordna folkhälsonämndens 

förvaltnings arbete med förvaltningen för samhällsbyggnadsnämnden kommer att beröra alla på ett 

eller annat sätt. Det behövs klokhet, välkomnande och innovativa lösningar och fortsatt långsiktigt och 

systematiskt arbete för att stärka samverkan i syfte att nå kommunernas mål. Utveckling av 

digitaliseringen kommer att ske, vilket medför krav på mer resurser, teknisk utrustning och 

utbildningsinsatser. Det viktigaste är att alla bidrar tillsammans för en gemensam och meningsfull 

framtid. 

Det är nödvändigt att fastställa folkhälsonämndens, samhällsbyggnadsnämndens och den blivande 

förvaltningens roll, uppdrag och ekonomistyrningsmodell. Särskilt i förhållande till övriga nämnder 

och förvaltningar i Karlskoga och Degerfors. En viktig utmaning inom ramen för ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet. Ekonomi i balans med tydlig ekonomistyrning som bas ger god trygghet för 

folkhälsonämndens anställda. För att aktiviteter, projekt eller processer ska kunna värderas som en del 

av kommunernas investeringar finns behov av socioekonomiska beräkningar. Ökad segregering och 

ekonomisk utsatthet är starka riskfaktorer på individuell- och samhällsnivå. Detta behöver tas på allvar 

på strukturell nivå och kompensatoriska insatser behövs för att bryta trenden av utanförskap. Ett 

oerhört viktigt utvecklingsarbete för båda kommunerna, vilket kostar för verksamheterna, individ och 

samhälle idag. Trygghetsfrågan och brottsförebyggande arbete via LokBrå och arbetet inom Effektiv 

samordning av trygghet, EST-arbetet är prioriterat. Insatser och utbildningar för att stärka den 

psykiska hälsa ska fortsätta och förstärkas. 

För ett gott liv krävs fokus på fysisk, psykisk och social hälsa, delaktighet och inflytande. Forskning 

visar att ökad ojämlikhet och minskad trygghet leder till minskad tillit. Att ha tillit är en viktig social 

markör och en förutsättning för ett hållbart samhälle. Fortsatt implementering av barnkonventionen i 

styrning och ledning kommer att genomföras. Kommunerna är certifierade som barnrättskommuner 

och ska så förbli. Ett Ungdomens hus kommer att utvecklas i samverkan med konceptet Trainstation. 

Ungdomsfullmäktige deltar aktivt i den politiska processen genom sitt självförvaltningsorgan. 

God kompetensförsörjning och effektiv personalplanering kommer säkerställas då verksamheterna har 

behov av att rekrytera utbildad personal. Möjligheterna ökar genom fortsatt arbete med attraktiv 

arbetsplats. Under 2021 ska alla som kan få heltidstjänst. Plan för heltid och rätten till försörjning 

bidrar till lyckad jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsmålet kring ”Mäns våld mot kvinnor ska 

upphöra” är prioriterat. 
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Städverksamheten kommer att utvecklas för att kunna utföra fler tjänster i framtiden mot vad som 

erbjuds idag. För detta behöver system för samarbeten med andra förvaltningar och verksamheter samt 

finansiering. Vuxennärvaro vid måltid, villkor och rutiner för pedagogisk lunch, elevers delaktighet 

och inflytande vid menyplanering, konstruktiv samverkan mellan skola och kostverksamhet samt 

ansvar för fysisk måltidsmiljö, ska utredas. 
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Karlskoga kommunhus AB 

Bolaget i korthet 

Karlskoga Kommunhus AB är moderbolag till Karlskogahem AB och Karlskoga Energi och Miljö 

AB. Bolaget har ingen övrig verksamhet. 

 

Ordförande 

Ronnie Erhard 

 

VD 

Christian Westas 
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Ekonomi 

Tkr Bokslut 

2018 

Bokslut 

2019 

Bokslut 

2020 

Budget 2020 Avvikelse 

2020 

Omsättning 0 0 0 0 0 

Resultat efter finansiella poster -24 586 -23 613 -23 945 -26 800 2 855 

Balansomslutning 1 067 388 1 058 959 1 063 125 1 060 000 3 125 

Soliditet (%) 48% 48% 48%   

Investeringsplan 

Investeringar (tkr) Bokslut 

2018 

Bokslut 

2019 

Bokslut 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

2020 

Inga investeringar 0 0 0 0 0 

Karlskoga Kommunhus ABs resultat består av finansiella kostnader. Av bolagets lån på 530 mnkr är 

500 mnkr räntesäkrade till en ränta om 4,19 procent tom 30 mars 2022. Bolaget fick för 2020 ett 

koncernbidrag om 40 mnkr från Karlskoga Energi och Miljö AB. Resultatet efter bokslutsdispositioner 

2020 är en vinst på 10 mnkr efter skatt. 
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Karlskoga Energi & Miljö AB 

Bolaget i korthet 

Koncernen består av moderbolaget Karlskoga Energi & Miljö AB med dotterbolagen Karlskoga Elnät 

AB, som tillhandahåller nättjänster med stöd av leveranskoncession för område, Karlskoga 

Kraftvärmeverk AB, som producerar och levererar el, ånga och fjärrvärme, Karlskoga Miljö AB, som 

tillhandahåller vatten och avlopp samt avfalls- och deponitjänster, Karlskoga Stadsnät AB, som 

tillhandahåller bredbandstjänster och Karlskoga Vattenkraft AB som producerar el i ägda 

vattenkraftverk. Koncernen äger också 50% av Biogasbolaget i Mellansverige AB. Koncernens 

affärsidé är att inom respektive verksamhetsområde tillgodose den kvalitet och effektivitet som 

kunderna önskar. Med fokus på kundernas behov skapar Karlskoga Energi & Miljö mervärden och 

utvecklas med hållbarhet som främsta mål. 

 

Ordförande 

Dan-Åke Widenberg 

 

VD 

Sebastian Cabander 
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Ekonomi 

(tkr) Bokslut 

2018 

Bokslut 

2019 

Bokslut 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

Omsättning 591 441 620 522 579 207 619 225 -40 048 

Resultat efter finansiella poster 68 970 80 667 66 663 88 183 -21 520 

Balansomslutning 1 591 329 1 679 

242 

1 634 157 1 641 

044 

-3 273 

Soliditet (%) 39 38 41 45 -4 

Investeringsplan 

(tkr) Bokslut 

2018 

Bokslut 

2019 

Bokslut 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

Koncernen exkl Biogas, justerad 94 721 92 990 118 894 120 845 -1 951 

Biogas 50% av justerad budget 1 732 24 020 4 330 13 730 -9 400 

År 2020 har varit ett historiskt varmt år med en medeltemperatur i Karlskoga på två grader över det 

normala. Vissa högleveransmånader upp till 6 grader över normalårstemperatur. Enligt SMHI har 

Sverige haft sitt varmaste år sedan mätningarna startade (år 1860). 

I början av 2020 kollapsade elpriserna i det mycket milda, våta och blåsiga vädret. Från att ha 

spotpriser på strax över 30 öre/kWh vid årets början föll spotpriset snabbt till 10 öre/kWh på 

systempriset. Det stannade dock inte där, utan vi fick under 2020 även lära oss ett nytt begrepp; 

”negativa elpriser”. På de europeiska marknaderna var det inte vädret som pressade elpriserna utan 

Corona-pandemin. 

Sammantaget har dessa förhållanden har medfört minskade intäkter för företagets värmeleveranser 

men har också haft en mycket stor påverkan på Vattenkraftens resultat. Årets nettoinvesteringar 

uppgår till 119 mkr och understiger budget med 2 mkr. För att motverka negativa effekter av 

pandemin hos våra underleverantörer har verksamheterna uppmanats, att i så stor utsträckning som 

möjligt, genomföra sina planerade investeringar och i vissa fall även tidigarelägga projekt. Största 

investeringarna har under året skett hos; Elnät 38 mkr, KVV 23 mkr, VA, exkl. nya VO områden, 22 

mkr, Stadsnät 16 mkr samt Vattenkraften 13,5 mkr. 
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KarlskogaHem AB 

Bolaget i korthet 

Det förvaltade fastighetsbeståndet uppgick vid årsskiftet till 60 fastigheter med 2 445 stycken 

lägenheter. Bostadsytan utgjorde 156 826 kvm. Därutöver har Karlskogahem blockförhyrning till 

Kommun 176 stycken lägenheter. Antal lokaler uppgick till 124 stycken, med en yta på totalt 40 561 

kvm. 

Antalet tomma lägenheter i snitt under 2020 uppgår till 40 (37) stycken för perioden, vilket motsvarar 

en vakansgrad om 1,6 % (1,5). Avflyttningar inklusive omflyttningar uppgår för år 2020 till 516 

stycken, vilket motsvarar ca 21,1 % av beståndet. Av dessa är ca 21,1 % interna omflyttningar. I dessa 

21,1 % ingår även evakueringar. 

En beståndsvärdering har genomförts av samtliga fastigheter per 20-12-31. Marknadsvärdet på 

fastigheterna uppgår till 1 889 mnkr föregående år var siffran 1 850 mnkr, och det bokförda värdet per 

20-12-31 uppgår till 1 121 mnkr. Fastighetsbeståndet har ett genomsnittligt värdeår motsvarande 1978, 

där 25 procent av fastigheterna har ett värdeår från rekordåren 1965 – 1974. 7 procent har värdeår från 

2000-talet. 

 

Ordförande 

Tomas Samuelsson 

 

VD 

Urban Linder 
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Ekonomi 

(tkr) Bokslut 

2018 

Bokslut 

2019 

Bokslut 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

2020 

Omsättning 209 757 215 970 219 983 222 871 2 888 

Resultat efter finansiella poster 17 196 13 233 27 233 17 848 9 385 

Balansomslutning 1 128 785 1 134 004 1 140 437 1 176 

000 

-35 563 

Soliditet % 23,6 24,4 26,1 25,0 1,1 

Investeringsplan 

(tkr) Bokslut 

2018 

Bokslut 

2019 

Bokslut 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

2020 

Investering 96 252 87 534 47 576 71 920 -24 344 

Bolaget har för perioden en omsättning på 219 983 tkr (215 970). Budget för 2020 låg på 222 871 tkr. 

Anledningen till lägre omsättning än budgeterat är att hyreshöjningen drog ut på tiden då bolaget 

hamnade i HMK (Hyresmarknadskommittén). Resultatet där blev en höjning med 2 % från 1 april 

2020. Med tanke på rådande omständigheter valde bolaget att inte göra någon retroaktiv höjning utan 

höjde med 2 % från 1 maj 2020. Bolaget hade yrkat på 2,9 % från 1 januari vilket resulterar i en 

minskning av hyresintäkter för bostäder med ca 1,7 mnkr på helårsbasis. Även hyresbortfallet 

avseende lägenheter ökade under året vilket bland annat beror på färre sökande per objekt samt 

svårigheter att visa lägenheter för seniorer p.g.a. Covid. Även intäkterna avseende lokaler visar 

betydligt lägre utfall än budget. Det beror dels på rådande omständigheter (Covid 19) då vi fått 

samarbeta med de hyresgäster som bedriver verksamhet som påverkats dramatiskt av Corona-

pandemin och som omfattats av regeringens krispaket. En annan anledning är att kommunen valt att 

säga upp stora delar av det lokalhyreskontrakt man har haft i Nickkällan. Den här uppsägningen har 

inneburit att bolaget tappar hyresintäkter på ca 2,2 mnkr under 2020. 

Vad det gäller kostnadssidan har vi haft betydligt lägre kostnader för snöröjning, sandning samt 

fastighetsskötsel än vi budgeterat med. Även värmekostnaderna ligger bättre än budget och prognos. 

Under året har bolaget dessvärre haft en hel del stora brand- och vattenskador vilket gör att dessa 

konton är hårt drabbade. 

Covid -19 har även inneburit att bolaget har fått tänka om och tänka nytt. En del av bolagets anställda 

jobbar nu delvis hemma för att minska smittspridningen vilket lett till att bolagets kostnader för 

bärbara datorer och annan utrustning har ökat. En del budgeterade kostnader har däremot minskat med 

anledning av Covid -19. Nämnas kan inställda kundaktiviteter och deltagande i större evenemang. 

Även utbildningskostnader och övriga administrationskostnader har minskat. 

Fler poster som visar bättre resultat än budget är personalkostnader dels beroende på färre anställda, 

dels beroende på bidrag avseende arbetsgivaravgifter. Ytterligare en anledning är att löneökningarna 

inte genomfördes 1 april på grund av de fackliga förhandlingarna. Resultatet från förhandlingarna blev 

istället höjning från 1 november. 

Bolagets räntekostnader hamnar en bit över budget, vilket beror på omförhandling av befintliga lån. 
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En post som ligger bättre än budget är även avskrivningar. Detta beror på att vi aktiverat projekten 

senare än vi budgeterat med. Två stora projekt som aktiverats under året är totalrenoveringen av Ripan 

och stamrenoveringen av Örnen 12. 

Bolaget gör ett resultat före skatt på 27 233 tkr och efter skatt på 21 468 tkr. Detta gör att bolaget når 

upp till det avkastningskrav som ägaren ställt. Krav 3 % resultat 3,55 %. 
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Gelleråsbanan AB 

Bolaget i korthet 

Gelleråsbanan AB äger och hyr ut marken samt själva banan vid Karlskoga motorstadion (Gelleråsen). 

Gelleråsbanan AB ägs till 50 procent av bolaget Scandinavian Invest A/S (som i sin tur kontrolleras av 

en norsk privatperson) samt till 50 procent av Karlskoga Kommun. 

I december 2017 signerade Karlskoga Motorstadion AB och Gelleråsbanan AB ett nytt avtal om 

anläggningsarrende. Gelleråsbanan AB är fastighetsägare och Karlskoga Motorstadion AB är 

arrendator. Arrenderad fastighet är Karlskoga Gelleråsen 1:105. Karlskoga Motorstadion AB får driva 

verksamhet såsom tävlingar, träning, events, kurser mm. Upplåtelsen gäller 50 år från och med 

avtalets underskrift till och med 2067-12-31. Arrendeavgiften är 540 000 kr/år. Arrendeavgiften ska 

indexregleras med konsumentprisindex där basen är november 2017. Karlskoga Motorstadion AB ska 

svara för avgifter och övriga kostnader som uppkommer genom områdets nyttjande från myndigheter 

och branschorganisationer. Karlskoga Motorstadion AB har skyldighet att hålla verksamheten 

fullförsäkrad. 

 

Ordförande 

Bosse Björk 

 

VD 

Bård Bergsjö 
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Ekonomi 

(tkr) Bokslut 

2018 

Bokslut 

2019 

Bokslut 

2020 

Budget   

2020 

Avvikelse  2020 

Omsättning 703 551 550 551 -1 

Resultat efter finansiella 

poster 

420 436 498 440 58 

Balansomslutning 4 222 4 205 4 405 4 400 5 

Soliditet (%) 90% 99% 96% 96%  

Investeringsplan 

(tkr) Bokslut 

2018 

Bokslut 

2019 

Bokslut 

2020 

Budget   

2020 

Avvikelse  2020 

Gelleråsbanan AB 0 0 0 0 0 

      

Summa 0 0 0 0 0 

Liksom många andra bolag inom idrottsvärlden och eventverksamhet har arrendatorn Karlskoga 

Motorstadion AB drabbas av Coronapandemin 2020. Karlskoga Motorstadion AB har kontaktat 

Gelleråsbanan AB och bett om hjälp. Uppskov med arrendeavgiften har getts under del av 2020. 

Samtal fördes under året för en långsiktig bra lösning för båda parter. Till slut kunde dock Karlskoga 

Motorstadion betala in hela arrendeavgiften för 2020. Ingen resultatpåverkan utan endast periodvis 

likvidpåverkan blev Coronapandemins effekt under räkenskapsår 2020 för Gelleråsbanan AB. 
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Administrativ nämnd – Lönecentrum östra Värmland 

Nämnden i korthet 

Inom administrativa nämndens område hanteras löneadministration inom ramen för ett gemensamt 

lönecentrum för kommunerna Kristinehamn, Storfors, Filipstad och Karlskoga samt kommunala 

bolag. Nämnden finns i Kristinehamns kommun. 

 

Ekonomiskt resultat 

- 69 tkr 

 

Ansvarig kommun 

Kristinehamns kommun 

 

Ansvarsområde 

Löneadministration 

 

Ordförande 

Eva Wiklander 
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Ekonomi 

Redovisning (tkr) Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

2020 

Kostnader 5 115 5 678 6 357 6 288 -69 

*Varav personal 0 9 5 0 -5 

Intäkter 0 0 0 0 0 

      

Nettokostnader 5 115 5 678 6 357 6 288 -69 

      

Nettobudget 5 188 6 288 6 288   

      

Resultat i förhållande till budget 73 610 -69   

Driftredovisningen avser Karlskogas del av den administrativa nämnden. 

Administrativa nämnden redovisar 2020 ett resultat på -69 tkr. Underskottet beror på att nämnden 

ökade avgiften under 2020 men Karlskoga kommun hade inte denna information i ordinarie 

budgetprocess. Underskottet var då beräknat till 420 tkr men administrativa nämnden hade lägre 

kostnader än budgeterat under året och Karlskoga kommuns del av nämndens överskott var 365 tkr. 

Administrativa nämndens överskott beror framförallt på att personalkostnaderna var lägre än budget. 

Nyckeltal 

 2018 2019 2020 

Antal lönespecifikationen (Karlskogas del) 50 874 46 672 44 418 
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Östra Värmlands överförmyndarnämnd 

Nämnden i korthet 

Nämnden har tillsynen över personer som är ställföreträdare till underåriga eller hjälpbehövande 

personer och medverkar till att det finns god man, förvaltare eller förordnad förmyndare för den som 

har behov av detta. Nämnden finns i Kristinehamns kommun och den bedrivs tillsammans med 

Karlskoga, Degerfors, Storfors och Filipstad. 

 

Ekonomiskt resultat 

+ 288 tkr 

 

Ansvarig kommun 

Kristinehamns kommun 

 

Ansvarsområde 

Överförmyndarverksamhet 

 

Ordförande 

Ellen Skaare Håkansson 
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Ekonomi 

Redovisning (tkr) Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

2020 

Kostnader 5 198 4 719 4 637 5 171 534 

*Varav personal 3 549 3 146 3 087 3 377 290 

Intäkter -2 213 -1 723 -1 561 -1 807 -246 

      

Nettokostnader 2 985 2 996 3 076 3 364 288 

      

Nettobudget 3 208 3 270 3 364   

      

Resultat i förhållande till budget 223 274 288   

Driftredovisningen avser Karlskogas dela av Överförmyndarnämnden. 

Resultatet för Överförmyndarnämnden är ett överskott på 288 tkr. Överskottet beror till största del på 

att överförmyndarverksamheten har haft låga kostnader under året och Karlskoga kommun får tillbaka 

sin del av nämndens överskottet på 130 tkr, orsaken till nämndens överskott är lägre personalkostnader 

än budgeterat. Även att kostnaderna för arvoden till ställföreträdare varit läger än budgeterat samtidig 

som intäkterna har varit högre än budget är bidragande orsaker till överskottet. 

Nyckeltal 

 2018 2019 2020 

Genomsnittligt antal aktiva ärenden ”Gode män, förvaltare, 

förmyndare” (Karlskogas del) 

355 355 360 

Genomsnittligt antal aktiva ärenden ”Ensamkommande 

barn" (Karlskogas del) 

5 5 1 
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Bergslagens Räddningstjänst 

Bolaget i korthet 

Bergslagens Räddningstjänst bildades 1997 då kommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, 

Karlskoga, Kristinehamn och Storfors beslutade att samverka inom räddningstjänsten. Det geografiska 

insatsområdet är 140 km x 70 km och omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och 

kemisk/tekniska fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går 

genom området samt stora trafikmängder från och till de närliggande Dalafjällen. 

Förbundet är uppdelat i fyra avdelningar, stab, räddningstjänst, skyddsavdelning samt larmcentralen. 

Förbundsstaben ansvarar för de övergripande administrativa arbetsuppgifterna inom förbundet. 

Räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor samt 

att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. BRT ska även ansvara för 

Räddningstjänst under höjd beredskap (RHUB) i samtliga medlemskommuner. Skyddsavdelningen 

ansvarar för den förebyggande verksamheten, utbildning, rådgivning, myndighetsutövning i form av 

tillsyner och tillstånd för att förebygga bränder och skador till följd av bränder. Larmcentralen är 

förbundets egen televäxel, larm- och kommunikationscentral samt sambands- och ledningscentral. 

Detta innebär att larmcentralen ska fungera som utalarmeringscentral för utryckningsstyrkan samt vara 

mottagare av tekniska larm och trygghetslarm. 

 

Ordförande 

Lennart Johansson (S) 

 

Förbundschef 

Peter Backman 
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Ekonomi 

(tkr) Bokslut 

2018 

Bokslut 

2019 

Bokslut 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

Omsättning 28 208 18 306 20 018 20 090 72 

Resultat efter finansiella poster 212 -43 386 0 386 

Balansomslutning 127 853 133 922 145 255 119 797 25 458 

Soliditet (%) 31 30 28 33 -5 

Investeringsplan 

(tkr) Bokslut 

2018 

Bokslut 

2019 

Bokslut 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

Maskiner och inventarier 5 237 3 514 5 986 11 581 5 595 

Årets verksamhet 

Uppstarten av det gemensamma ledningssystemet Räddningsregion Bergslagen (RRB), som startar 12 

maj 2020 har krävt mycket arbete och resurser av förbundets personal under hela inledningen av året. 

En av många följder som uppstarten av RRB medför för BRT är att förbundet med start den 1 juni 

förändrar insatsledarorganisationen så att det endast finns en insatsledare i tjänst för hela förbundet. 

Förändringen kommer att utföras på prov året ut och kommer att utvärderas innan en eventuell ändring 

görs i handlingsprogrammet. 

Under de rådande omständigheterna med Covid19 har restriktioner, för att undvika smitta, införts för 

personal i utryckningstjänst, övrig personal samt för våra brandstationer. Förbundets sjukfrånvaro har 

hittills legat på en normal nivå som inte avviker nämnvärt från föregående år. 

I Karlskoga och Kristinehamn har antalet larm varit i samma nivå som 2019, däremot har våra 

deltidstationer haft 100 färre larm jämfört med 2019. 

På grund av Covid-19 har den externa utbildningsverksamheten, samt även vissa tillsyner, ställts in. 

Inledningsvis under pandemin rådde stor osäkerhet kring smittläget och förbundet införde restriktioner 

bland annat rörande fysiska möten, både med utomstående och interna. Tillsyner bokades in hos 

verksamheter där så var möjligt. 

Förbundet har inlett ett samarbete med IT-avdelningen i Karlskoga kommun för drift av hela 

förbundets administrativa IT. På sikt kommer även larmcentralens IT-drift att ses över. 

Organisationen behöver fortfarande förstärkas med ytterligare poolbrandmän om förbundet ska kunna 

erbjuda fyra veckors semester och bibehålla rätt kompetenser. Som semesterschemat är i nuläget så är 

det endast tre veckors semester för den personal som har mittenperioden. 

Ekonomisk kommentar: 

Årets resultat är ett överskott på 385 tkr (-43 tkr), vilket är bättre än budgeterat och beror på reavinster 

vid försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade vinster för kortsiktiga placeringar. 

I samband med bokslut har förbundet har gjort en avstämning för trygghetslarmstaxan enligt den nya 

beräkningsmodellen. Detta resulterade i en återbetalning på 353 tkr som fördelats utifrån 

medlemskommunernas antal aktiva larm i december 2020. 
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Förbundet har även gjort en återbetalning av medlemsbidraget då förbundets resultat uppgick till ett 

överskott på 3,5 mkr när årets samtliga kostnader och intäkter bokförts. På samrådsgruppens möte 

under hösten bestämdes att förbundet reglerar det överskott som blir kvar i balanskravsutredningen, 

vilket 2020 uppgick till drygt 3,2 mkr. 

Främsta anledningarna till överskottet på 3,5 mkr är ersättning för de tjänster förbundet har i 

Räddningsregion Bergslagen (RRB), återbetalning av medlemsbidrag från RRB, lägre 

personalkostnader och statliga ersättningar för sjuklöner och arbetsgivaravgifter på grund av Covid-19. 
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