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Sammanfattning 

Magnus Ahlberg har tillträtt som ny förvaltningschef från och med 2021-

10-01. 

 

Inom förvaltningen pågår den årliga uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (SAM). 

 

Förvaltningens verksamheter har börjat återgå till ett normalare läge. 

Inom bibliotek- och allmänkultur har höstens programverksamhet inletts 

och inom föreningsstöd har ansökningarna för nästkommande års 

föreningsbidrag mottagits. Besöksantalet har ökat på Strandbadet. På 

Kulturskolan har ett nytt elevregister implementerats, samtidigt som 

deltagarantalet ökat till nästan normala nivåer, vilket är positivt. 

 

Vi gläds åt att läget under sensommar har kunnat normaliserats efter 19 

månader av pandemi och att verksamhet har kunnat ta form på ett mer 

normalt sätt. 

 

Kultur- och föreningsnämnden redovisar ett underskott mot budget 

motsvarande 1,6 mnkr efter utgången av september månad. Prognos för 

nämnden är ett underskott på cirka 3,15 mnkr vid årets slut. 

 

Kultur- och föreningsförvaltningen föreslår att kultur- och 

föreningsnämnden godkänner verksamhets- och ekonomirapport för 

september 2021  

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2021. 

Verksamhets- och ekonomirapport september 2021.  

 

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

ekonomirapport för september 2021.  

Magnus Ahlberg 

Förvaltningschef 
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1. Förvaltningsövergripande sammanfattning 

Magnus Ahlberg har tillträtt som ny förvaltningschef från och med 1 oktober 2021. Under september 

månad fanns möjlighet till en inskolningsfas, där tillträdande förvaltningschef gjorde 

verksamhetsbesök hos samtliga enheter och tog del av deras verksamhet. I planen framgent ligger 

möten med personal på respektive enhets arbetsplatsträff. Tillförordnad och tillträdande 

förvaltningschef har haft löpande avstämningar med kommundirektör under inskolningsfasen. 

Inom förvaltningen pågår den årliga uppföljningen av vårt systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). 

Resultatet av uppföljningen kommer att bearbetas vidare i seminarieform med ledningsgrupp, 

samverkansgrupp och skyddsombud i november. 

Förvaltningen arbetar med att ta fram internkontrollområden för 2022, vilket kommer att stämmas av 

med presidiet under oktober för beslut under novembernämnd. 

Vi gläds åt att läget under sensommaren har kunnat normaliserats efter 19 månader av pandemi och att 

verksamheten har kunnat ta form på ett mer normalt sätt. 

Kultur- och föreningsnämnden redovisar ett underskott mot budget motsvarande 1,6 mnkr efter 

utgången av september månad. Prognos för nämnden är ett underskott på cirka 3,15 mnkr vid årets 

slut. 

2. Verksamhet 

2.1 Information från enheterna 

Ledning och arkiv 

Åter kan sammanträden och möten hållas fysiskt. De återkommande lägesbildsmöten som kommunens 

säkerhetssamordnare hållit i med samtliga förvaltningschefer under pandemin har nu avslutats. Tre 

medarbetare på förvaltningskontoret har under september gått utbildning i stabs- och ledningsmetodik 

i krishantering. Arkivet har från och med september öppet som vanligt. Arbetet med implementering 

av e-arkivet pågår, bland annat med integration av ärendehanterings- och ekonomisystem. 

Bibliotek och allmänkultur 

Förlängning av medel från Kulturrådet, Stärkta bibliotek. Medel ska användas till omgestaltning av 

biblioteksrummet i samband med ombyggnation. En hållbar omgestaltning utformad efter 

medborgarnas behov bidrar till en förändrad bild av biblioteket och verksamheten som sänker 

trösklarna för alla medborgare att använda biblioteket. Fler kan känna sig trygga och inkluderade. 

Biblioteket blir en inbjudande, intressant och utmanande plats vilket bidrar till ökad demokratisk 

delaktighet. Nya kontaktytor skapas vilket främjar bibliotekets viktiga funktion som arena för 

medborgarnas möjlighet att, mötas oavsett etnicitet, socio-ekonomisk och religiös bakgrund samt delta 

i och bidra till det demokratiska samhällets utveckling. 

Krönika i Karlskoga Tidning Kuriren. Bibliotek och allmänkultur är del i de krönikor som kommunen 

skriver ca en gång per månad på Familjelivssidan i Karlskoga Tidning/Kuriren. Syftet är att lyfta fram 

Karlskoga och Degerfors arbete med barn och unga och familj. 

Höstens programverksamhet har inletts med bland annat utställning i Galleri Maja, Språkdialog, 

författarbesök och Fantasilabb. Demokratipyssel i Fantasilabbet skedde under demokrativeckan där 
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barn gjorde demonstranter till ett demonstrationståg som ställs ut i Lilla Galleriet tillsammans med en 

affischutställning om demokratin. 

I juni blev enheten hbtqi-omcertifierad. Gemensamt arbete utifrån den nya handlingsplanen har 

påbörjats med hela personalgruppen. Enhetens personal har också deltagit i del två av RFSLs 

föreläsningsserie om hbtqi arrangerat av biblioteksutveckling Region Örebro län. Personal från 

enheten har deltagit i och berättat om vårt hbtqi-arbete på ett digitalt seminarium för 

biblioteksanställda i Danmark; tema svenska biblioteks arbete med hbtqi-frågor med utgångspunkt i 

hbtqi-certifieringen. Personal har på nämndsammanträde berättat om enhetens arbete utifrån 

”Mänskliga rättigheter; hbtqi och barnkonventionen”. 

Samlingsutställning Konst runt Möckeln i Konsthallen. 

Månadens tema i Sociala medier är barnens bästa, barns fri-och rättigheter. 

Föreningsstöd 

Inför att Karlskoga kommun ska omcertifieras som barnrättskommun har en representant från 

nämndpresidiet och två tjänstepersoner deltagit i en hearing med Unicef beträffande kommunens 

arbete med FN's barnkonvention och barnrättslagen. 

Rektorer och idrottslärare vid Stråningstorpsskolan, Häsängsskolan och Aggerudsskolan är kontaktade 

för att man tillsammans ska kunna skapa samverkan mellan Karlskogaandan och skolorna. RF 

SISU/Karlskogaandan och enheten föreningsstöd är tänkt som länk i detta arbete. 

Det har under hösten visat sig vara svårt att få tag på ledare till Idrottsfritids för barn med 

funktionsvariationer. Cirka 10 barn deltar och många föreningar bidrar med aktiviteter. Dessa är 

Naturskyddsföreningen, Karlskoga Friidrottsförening, BK Nobel, Karlskoga Slotracing club, 

Karlskoga Karateklubb, BIK ungdom (skridskor), KB Karlskoga och Karlskoga modellflygklubb. 

Ansökningar beträffande föreningsbidrag för 2022 har kommit in, även om några inkom mycket sent i 

ansökningsprocessen. Tre föreningar som förväntades ansöka har inte skickat in sina ansökningar trots 

att påminnelser gjorts utifrån riktlinjerna. Två föreningar har avböjt bidrag för 2022. BK Nobel 

(bowling) har avböjt på grund av att de har för få barn och unga deltagare, samt Loud dance company 

som inte har haft några framträdanden under 2021 och anser sig ha ekonomi att avstå bidrag 2022. 

Uthyrningen av festlokaler och lokaler för barnkalas har tagit fart under september. 

Vanligt underhåll på lederna såsom röjning och klippning har utförts under september. Nya avtal är 

skickade för påseende till de föreningar som sköter leder och motionsspår; Öset, OK Djerf, Karlskoga 

naturskyddsförening och Friluftsfrämjandet. 

Kulturskolan 

Verksamheten är igång, huset har fyllts med ivriga deltagare och det är förstås underbart. Turnén till 

alla skolgårdar och mindre "Prova-på"-tillfällen gav några nya elever på blås och stråkinstrument. 

Antalet deltagare är drygt 700 och generellt brukar siffran ligga på knappt 800. Elevregistret är 

implementerat och har medfört mycket merarbete för expeditionens medarbetare under september. 

Inom kort borde situationen vara tvärt om, då systemet är mycket effektivare och användarvänligt för 

alla parter. Några nyheter som startats i september är gruppundervisning i digitalt piano, 

Suzukiundervisning i trumpet och valthorn för små barn och "Music mind games". Metoden lär barn i 

yngre ålder att läsa noter och förstå musikteori på ett roligt sätt. Tillgänglighetsprojektet är igång eller 

planeras med alla fritidshem och högstadieskolor och har emottagits med öppna armar från skolornas 
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sida. Hela våning 3 på Pärlgatan 7 hyrs fr.om 1/10 ut till socialen för daglig verksamhet med 

kulturinriktning. Verksamheten har funnits i kulturskolans lokaler sedan tidigare då den har koppling 

till Kördelux men nu har verksamheten flyttat in vilket kan få fina synergi effekter på sikt. En 

utmaning är vårt rekryteringsbehov på brassinstrument. En tjänst på 50 % har legat ute sedan juni utan 

att vi fått rätt sökande. Tidigare har tjänsten varit en kombinationstjänst, 50 % kulturskolan och 50 % 

grundskolan (musik). Då grundskolans beställning uteblev i april finns bara brasstjänsten på 50 % kvar 

vilket gör rekryteringen problematisk. 

Strandbadet 

Strandbadet: Under september har antal kunder ökat rejält mot augusti månad. På gymmet har det skett 

en fördubbling med kunder och i simhall har det ökat med ca 6000 kunder. I jämförelse med 

september 2019 så är det i dagsläget en halvering av kunder på gymmet och en minskning i simhall 

med ca 2 500 kunder. 

2021 ändrades riktlinjer för bundet klor från mätvärde 0,4 till 0,3. Det har inneburit 

att djungelbadetsbassäng överstigit riktlinje vid några tillfällen. Åtgärder och handlingsplan i insatt för 

att återgå och behålla en bra vattenkvalité. Om uppsatt handlingsplan inte lyckas vända värdena 

behöver badbelastning ses över, dvs minska antalet badande i djungelbadet för att lyckas hålla en bra 

vattenkvalité. 

 

3. Personal 

3.1 Sjukfrånvaro  

 

I september ligger sjukfrånvaron lägre än förra året samma månad. Personalen uppmanas fortfarande 

att testa sig för covid-19 vid förkylningssymtom. Ett fåtal långtidssjukskrivningar totalt i 

förvaltningen. 

Bibliotek och allmänkultur: Sjukfrånvaron är fortsatt på en lägre nivå än samma tid förra året. 

Föreningsstöd: Ser fortfarande bra ut 

Strandbadet har 3 stycken långtidssjukrivningar som har varat under en lång period. 
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4. Ekonomiskt utfall 

4.1 Driftredovisning 

 Utfall Jan 

- Sep 2021  

Budget Jan 

- Sep 2021  

Återstår Jan 

- Sep 2021  

Budget 

2021  

Prognos 9 

2021  

Avvikelse 

Ledning KFN 7 437 8 292 855 10 592 10 392 200 

Föreningsbidrag och 

stipendier 

3 614 3 569 -45 4 760 4 810 -50 

Bibliotek och 

allmänkultur 

11 673 12 322 649 16 434 16 434 0 

Kulturskola 11 339 11 304 -35 15 076 15 376 -300 

Föreningsstöd 21 357 19 608 -1 749 26 151 27 351 -1 200 

Strandbadet 8 207 6 901 -1 305 9 204 11 004 -1 800 

Summa Kultur- och 

föreningsnämnd 

63 627 61 996 -1 630 82 217 85 367 -3 150 

Kultur- och föreningsnämnden redovisar ett underskott mot budget motsvarande 1,6 mnkr efter 

utgången av september månad. 

Ledning redovisar ett överskott på grund av vakans. Budget för e-arkiv är 300 tkr men det finns risk 

för att det kan bli dyrare beroende på antal licenskostnader. Helårsprognos för ledning är cirka 200 tkr. 

Bibliotek och allmänkultur har haft en vakant tjänst under årets fyra första månader. Vikarier har inte 

tagits in vid sjukfrånvaro under den tid biblioteket haft begränsad service på grund av covid-19. Fram 

till hösten har utställningar och programverksamhet inte kunnat genomföras på grund av covid-19. 

Från september är hela verksamheten igång. Vikarier kommer tas in under hösten för att kunna växla 

upp verksamheten samt för att kunna genomföra personalutbildningar. Helårsprognosen är ett 

nollresultat. 

Kulturskolan redovisar ett mindre underskott efter september. Tjänstledigheter har inte ersatts fullt ut 

under våren. Nämnden beslutade att terminsavgiften för deltagare våren 2021 skulle subventioneras 

med 50 % för samtliga. Det innebär att elevintäkterna är cirka 300 tkr lägre än budgeterat för 

vårterminen. Detta görs för att kompensera för förändrad verksamhet och inställda lektioner på grund 

av covid-19 för hösten 2020 och våren 2021. Det innebär att helårsprognosen blir ett underskott på 

cirka 300 tkr. 

Föreningsstöd redovisar ett underskott efter september. Sporthallen Stråhallen redovisar ett underskott 

på cirka 1 000 tkr med anledning av att hallen varit stängd för allmänheten sedan november förra året. 

När hallen öppnade igen den 7 juni innebar det att tidigare köpta periodkort/abonnemang för 

racketspel förlängdes med sex veckor. Helårsprognos är ett underskott på cirka 1 000 tkr, men kan bli 

större beroende på antal bokningar under hösten på grund av att ett flertal nya padelbanor har anlagts i 

kommunen. Det råder mycket stor osäkerhet kring övriga hyresintäkter på grund av covid-19. 

Helårsprognosen är ett underskott för hyresintäkter på cirka 200 tkr. Fakturor på 260 tkr avseende 
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käpphästbana har betalts. Detta kommer att kompenseras från KS gällande extra medel för 

lovverksamhet. Helårsprognos för verksamheten är ett underskott på cirka 1,2 mnkr 

Strandbadet redovisar ett underskott efter september. I och med de lokala allmänna råden som 

medförde att badet fick stänga för allmänheten från den 5 november 2020 minskade intäkterna 

kraftigt. När badet öppnade den 7 juni innebar det att tidigare köpta periodkort för bad och gym 

förlängdes. Strandbadet återgick till ordinarie verksamhet den 31 augusti. Verksamheten 

prognostiserar med ett underskott om cirka 1,8 mnkr vid årets slut. En osäkerhetsfaktor är 

anläggningens kostnader för vattenrening. 

Prognos för nämnden är ett underskott på cirka 3,15 mnkr vid årets slut, men det råder mycket stor 

osäkerhet med anledning av covid-19. 

Förvaltningen kommer naturligtvis göra allt som går för att minska underskottet. 

4.2 Uppföljning av treårsbudget 

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

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

underskott på cirka 3,15 mnkr, men stor osäkerhet råder på grund av rådande pandemi. 

Redovisning (tkr) Ingående balans 2021 Prognos 2021 Prognos 2020-2022 

Resultat i förhållande till budget 0 -3 150 -3 150 

4.3 Löneutfall 

Kontostruktur grupperad: Personalkostnader     

 Utfall Jan - 

Sep 2021  

Budget Jan - 

Sep 2021  

Återstår Jan - 

Sep 2021  

Budget 

2021  

% av 

Årsbudget 

Ledning KFN 4 789 5 359 570 7 152 66.96% 

Bibliotek och allmänkultur 7 349 7 864 515 10 488 70.07% 

Kulturskola 10 760 10 582 -178 14 113 76.24% 

Föreningsstöd 5 162 5 160 -2 6 882 75.00% 

Strandbadet 3 509 4 153 644 5 539 63.35% 

Summa Kultur- och 

föreningsnämnd 

31 568 33 118 1 550 44 174 71.46% 

Ledning redovisar ett överskott på grund av vakanshållning av tjänst. 

Bibliotek och allmänkultur har haft sjukskrivningar och en vakans på 100 % som tillsattes 1 maj. 

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

Kulturskolan redovisar ett underskott på grund av olika projektkostnader som finansieras med externa 

medel. 
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4.4 Investeringsredovisning 

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

2020. Den har senarelagts eftersom upphandlingen har överprövats men håller nu på att 

implementeras. Beslut om lokalisering av biblioteksverksamheten togs i december 2020. Planering 

gällande renovering av biblioteket har därför inte kunnat påbörjats. Därför önskar nämnden föra över 5 

mnkr för biblioteksinventarier till 2022. Ett förberedande möte mellan kommunen och hyresvärden 

inför planering gällande renovering av biblioteket har hållits. Maskinutrustning Nobelanläggningarna 

har förts över från 2020 då alla delar inte kunde levereras under 2020. Kommunfullmäktige har 

beslutat om att ej förbrukade investeringsmedel får föras med till 2021. Investeringsutgifter kommer 

ske löpande över året. Budgeten kommer räcka under förutsättning att inget oväntat inträffar 

Investeringar (tkr) Utfall jan-

sept 2021 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Avvikelse 

2021 

Varav överförs 

till nästa år 

Biblioteket inventarier 0 0 5 000 5 000 5 000 

Möbler sammanträdesrum 

biblioteket 

0 300 300 0 0 

E-arkiv 242 500 500 0 0 

Kulturskolan instrument 87 100 100 0 0 

Bildkonst 45 100 100 0 0 

Transportfordon 166 200 200 0 0 

Slitsdränering fotbollsplaner 0 350 350 0 0 

Discgolfanläggning 0 150 150 0 0 

Strandbadet sviktar 100 100 100 0 0 

Maskinutrustning 

Nobelanläggningarna 

444 444 444 0 0 

Ny gästbrygga Lunnedet 350 350 350 0 0 

Summa investeringsutgifter 1 434 2 594 7 594 0 5 000 
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