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1. Förvaltningsövergripande sammanfattning 

Den 20 april höll kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med skolförvaltningen ett gemensamt 

"releaseparty"  för den beslutade barn- och ungkulturgarantin. Under träffen bjöds politiker och 

tjänstepersoner på information om garantin, varvat med musikinslag och mingel. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med upphandlingsenheten och fastighetsenheten 

arbetat med upphandling gällande arrendator för Lunnedets camping och café. Kultur- och 

fritidsförvaltningens roll i arbetet har varit rådgivande. Avtal med ny entreprenör är tecknat. 

Spännande aktiviteter pågår inom nämndens verksamhet. På biblioteket har årets förskoleklass besök 

inletts. Inom föreningsstöd planeras för att hålla kultur- och föreningskalaset. Många ukrainska 

flyktingar har besökt Strandbadet. Flera av Kulturskolans körer deltog vid det traditionsenliga 

Valborgsmässofirandet vid Alfred Nobels Björkborn. 

 

2. Verksamhet 

2.1 Information från enheterna 

Ledning och arkiv 

Förvaltningens utåtriktade arbete gentemot näringslivet och föreningsliv har fortskridit; denna månad i 

form av en presentation av förvaltningens verksamheter för Karlskoga Nobel Rotaryklubb. Därtill har 

förvaltningschef besökt såväl konstföreningens årsmöte som föreningen musikpalatsets årsmöte. 

Kommunarkivet har genomfört vårens sista lokalhistoriska föreläsning. Föreläsningen bestod i en 

bildvisning av unika glasplåtar med fotografier från Bofors arkiv. 

Kvalitetsledaren har haft möte med samtliga enhetschefer för att vidareutveckla ledningssystemet 2c8, 

där ett arbete tidigare har inletts. 

Bibliotek och allmänkultur 

I Galleri Maja pågår en utställning med verk skapade digitalt på Trainstation (Mötesplats Kupolen). 

Flera olika uttrycksformer så som 3D-print, laserskuret, fotografi, redigering och illustration visas. 

I april och maj pågår årets förskoleklassbesök på biblioteket. Inför årets besök har ett nytt innehåll 

skapats med utgångspunkt i bilderboken; ”Underbara familjen Kanin och mumiens återkomst” av 

Jonna Björnstjerna. Boken är vald i samråd med en bokjury bestående av 7 barn i förskoleklass. 

Besöket inleds med att två bibliotekarier iförda fantasifulla rockar tar emot klassen i Sagorummet, 

efter presentation och en stunds associerande vad ett bibliotek är vidtar den interaktiva högläsningen. 

Sedan får barnen vara med och lösa ett uppdrag i Fantasilabbet. På biblioteket finns nämligen en 

mystisk sagosamling där bilder och bokstäver efter en tid försvinner. Barnen behöver hjälpa till att 

fylla på med sagosamlingen med nya berättelser. Efter besöket skriver bibliotekspersonalen ner sagan 

som barnen skapat tillsammans under besöket. Under sommarlovet kommer alla sagor och teckningar 

ställas ut i bibliotekets galleri, Lilla Galleriet. Alla barn får varsin tygkasse med boken som lästs i 

Sagorummet. I kassen finns också en katalog med boktips samt blankett med ansökan om ett eget 

bibliotekskort. 

Flera personer från Ukraina besöker biblioteket och har skaffat bibliotekskort. Lånevillkor och ett 

informationsblad om biblioteket finns översatt till ukrainska. Detta bidrar till ett gott bemötande. 
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Budget- och skuldrådgivaren och konsumentvägledaren har deltagit i årets BUS-dagar 

(utbildningsdagar för budget- och skuldrådgivare). Tema för året, ekonomin och pandemin. Pandemin 

har lett till ett förändrat levnadssätt vilket gjort att vissa har fått förbättrad ekonomi medan den har 

försämrats för andra. Det digitaliserade samhället har medfört nya möjligheter men också ökat risken 

att bli utsatt för bedrägerier. Ämnen som ekonomiskt våld och romansbedrägerier var därför några av 

programpunkterna. I en osäker ekonomi är budget- och skuldrådgivning en viktig funktion för den 

enskilda människan, och en samhällsaktör att räkna med. 

Styrelsen (i vilken konsumentvägledaren i Karlskoga kommun är med i) för Konsumentvägledarnas 

förening har lämnat in en skrivelse till Konsumentverket med anledning av det minskade stödet till 

den kommunala konsumentvägledningen. I skrivelsen tydliggörs den bild och upplevelse 

konsumentvägledningen i kommunerna märker av gällande det minskade stödet. 

Föreningsstöd 

Förvaltningens arbetsgrupp gällande barnkonventionen har träffat kommunens barnrättsutvecklare 

som kommer att besöka samtliga förvaltningar för att få en uppfattning om hur man arbetar med 

barnrättsfrågor. 

Den årliga granskningen av föreningar pågår. Granskade föreningar är OK Djerf, Granbergsdals IF 

och Bågskytteklubben Fjädern. Inga större ekonomiska anmärkningar fanns hos dessa föreningar. De 

som är kvar att granska är Karlskoga Innebandyförening som kommer ske i augusti samt KFUM 

Karlskoga som inte har svarat ännu. 

Den 21 maj mellan 11.00 – 14.00 kommer Kultur- och föreningskalaset tillbaka efter pandemin. 

Platserna är Näset och Bofors stationsområde och samarbetspartner är Möckelnföreningarna. 31 

föreningar har anmält sig till Näset och 18 föreningar och konstnärer till Bofors stationsområde. Boda 

Borgståget kommer att gå mellan de två platserna. 

Brandpärmar har setts över och kommer att delas ut till föreningar som hyr kommunala lokaler. 

Under april månad har planering inför sommarkul genomförts. Det är klart med vilka ledare som ska 

sommarjobba och aktiviteter som ska utföras. 

Planering inför 6 juni vandringen har påbörjats. Rapporter om vårens tillsyn över vandringslederna har 

kommit in från föreningar enligt de nya skötselavtalen. 

Fritidskonsulenten har gått utbildning för motorsågskort för att effektivisera skötseln av motionsspår 

och naturområden. Nya skyltar med träningsövningar till den tillgänglighetsanpassade leden i 

Lunnedet har gjorts och sätts upp inom kort. 

Föreningsverksamheten i Stråhallen är i full gång och det är bra aktivitet i föreningarna. Bokningar 

från allmänheten på förmiddagar samt fredag och lördag är fortsatt på låg nivå. 

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja kultur- och fritidsnämnden 474 650 kr i särskilt bidrag till 

samtliga sökande föreningar, Karlskoga Slotracing club, BIK Karlskoga tjejhockey, Västra 

Atletklubben, Föreningen Musikpalatset, Karlskoga Skateboardförening, Karlskoga Bergslags 

Hembygdsförening, Karlskoga IK samt 77 tkr för bidrag till föreningen Filipstads Bergslags Kanal. 

Samtliga bidrag har betalats ut. 

Kulturskolan 

Kulturskolan har under april haft ett flertal tjänster utannonserade inför hösten och nu står vi inför att 

kalla till intervjuer.20/4 firade kulturskolan med ett stort antal gäster för att välkomna kulturskolans 
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nya uppdraget att administrera och planera "Barnkulturgaranti" och skapande skola . Ett studiebesök 

från Västmanlands regionala kulturskolchefer i början på april gav oss möjligheten att berätta om vår 

verksamhet generellt och vårt amatörstöd speciellt. Vi visade dessutom stolt upp de lokaler som finns i 

kommunen där kulturföreningarna verkar, Kungsteatern, Musikpalatset och "Dansens hus" (Folkets 

hus). 27/4 välkomnades barn och ungdomar till ett Öppet hus vilket var mycket välbesökt. Ca 300 

besökte oss under kvällen som också genererat sökande inför hösten. 

Strandbadet 

Påsklovsveckan ökade med antal kunder i simhall med 250 stycken mot år 2019, trots att det endast 

var en aktivitet för ungdomar under veckan. Trots denna ökning så sjunker antalet besökande för 

månaden och det är en naturlig utveckling för denna tidpunkt. Antalet besökande ligger 2000 stycken 

mindre kunder mot år 2019. 

Många från Ukraina besöker Strandbadet. Översättning av tider, priser och trivselregler är översatt till 

ryska och ukrainska. Många av ungdomarna använder Google och kommunicerar på det sättet med 

personalen. 

Nya depoloxer (mätvattenarmaturer) skulle köpas in under året. Dessa delar styr vattenreningen. 

Information har nu framkommit att det inte finns komponenter (halvledare) att få tag på under år 2022. 

Inköp sker förhoppningsvis under år 2023. Om någon av våra deploxer eventuellt går sönder så 

kommer någon bassäng behöva stängas av. 

 

3. Personal 

3.1 Sjukfrånvaro 

 

Ända sedan årsskiftet har sjuktalen varit mycket höga relativt motsvarande period under tidigare år. Ur 

ett kommunperspektiv ligger sjuktalen inom kultur- och fritidsförvaltningen under snittet för 

kommunen som helhet. Ett par fall av långtidssjukskrivningar på heltid eller deltid finns inom 

förvaltningen. Den stora orsaken till de generellt sett höga sjuktalen är emellertid covid-19 eller 

förkylningsliknande symptom. 
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4. Ekonomiskt utfall 

4.1 Driftredovisning 

 Utfall Jan 

- Apr 2022  

Budget Jan 

- Apr 2022  

Återstår Jan 

- Apr 2022  

Budget 

2022  

Prognos 4 

2022  

Avvikelse 

Ledning KFN 2 793 3 286 493 9 514 9 514 0 

Föreningsbidrag och 

stipendier 

1 659 1 650 -10 4 951 4 951 0 

Bibliotek och 

allmänkultur 

5 490 5 484 -7 16 581 16 581 0 

Kulturskola 4 891 5 092 201 15 439 15 439 0 

Föreningsstöd 7 931 7 699 -232 23 136 23 136 0 

Strandbadet 3 104 3 039 -65 9 158 9 158 0 

Summa Kultur- och 

fritidsnämnd 

25 868 26 249 381 78 779 78 779 0 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott mot budget på 381 tkr efter utgången av april 

månad. 

Ledning redovisar ett överskott. Det beror på sjukskrivning under årets första månader samt att 

kostnader för E-arkiv inte bokförts än. 

Bibliotek och allmänkultur redovisar ett mindre underskottet efter april. 

Kulturskolan redovisar ett överskott efter april månad. Det beror på vakans i början av året. Endast 

nyttjat en mindre del av budgeten för pedagogiskt material samt fortbildning. 

Föreningsstöd redovisar ett underskott efter april månad. Stråhallen har fortsatt färre bokningar av 

banor jämfört mot tidigare år. Troligtvis beror det på att det finns fler aktörer i Karlskoga gällande 

padelbanor. För övriga verksamheter inom föreningsstöd ligger utfallet enligt budget efter fyra 

månader. Ett positivt inslag i Karlskogas idrottsliv är när olika idrottsföreningar avancerar i 

seriesystemet. Emellertid medför detta ökade krav från föreningarnas respektive förbund vilket 

innebär ökade kostnader för att tillgodose kraven. 

Strandbadet redovisar ett underskott. Antalet besökare under årets fyra första månader är mindre än en 

motsvarande period före pandemin. Det medför att intäkterna är cirka 110 tkr lägre än budget för 

perioden januari-april. Har varit oförutsedda kostnader för service och reservdelar till 

klortillverkningen under april månad. 

Helårsprognosen för nämnden är ett nollresultat. 

4.2 Uppföljning av treårsbudget 

Redovisning (tkr) Ingående 

balans  

2022 

Prognos  

2022 

Prognos  

2020-

2022 

Resultat i förhållande till budget 0 0 0 
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Kommunfullmäktige beslutade att 2020 års överskott inte fick föras med. 2021 års resultat blev ett 

underskott på 2 359 tkr. Resultatet har uppstått genom uteblivna intäkter som en följd av det 

extraordinära läge som rått med restriktioner under pandemin. Kommunfullmäktige beslutade den 26 

april 2022 att 2021 års underskott inte behöver föras med. 

4.3 Löneutfall 

Kontostruktur grupperad: Personalkostnader     

 Utfall Jan - 

Apr 2022  

Budget Jan - 

Apr 2022  

Återstår Jan - 

Apr 2022  

Budget 

2022  

% av 

Årsbudget 

Ledning KFN 2 161 2 423 261 7 330 29.49% 

Bibliotek och 

allmänkultur 

3 602 3 629 28 11 016 32.69% 

Kulturskola 5 079 4 762 -316 14 451 35.14% 

Föreningsstöd 1 417 1 458 41 4 405 32.16% 

Strandbadet 1 896 1 857 -39 5 611 33.78% 

Summa Kultur- och 

fritidsnämnd 

14 154 14 129 -24 42 813 33.06% 

Ledning redovisar ett överskott på grund av sjukskrivning. 

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

medel. 

4.4 Investeringsredovisning 

I Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2021 fanns outnyttjade medel som förts med till 

2022. Det fanns budget för e-arkiv om 253 tkr inte förbrukades under 2021. Planering gällande 

renovering av biblioteket har inte kunnat påbörjas, varför 5 mnkr för bibliotekstinventarier förts med 

till 2022. I och med försenad upphandling har inte alla möbler kunnat köpas in till bibliotekets 

sammanträdesrum, varför 183 tkr förts med till till 2022. Dessa tre poster finns nu med i 

sammanställningen av 2022 år investeringar då besluts fattats av kommunfullmäktige den 26 april 

2022. 

Investeringar (tkr) Utfall jan-

april 2022 

Prognos 

2022 

Budget 

2022 

Avvikelse 

2022 

Varav överförs 

till nästa år 

Biblioteket inventarier 0 5 000 5 000 0 0 

E-arkiv 0 253 253 0 0 

Möbler sammanträdesrum 

biblioteket 

0 183 183 0 0 

Kulturskolan instrument 0 100 100 0 0 

Bildkonst 24 100 100 0 0 
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Kulturskolan inventarier 0 50 50 0 0 

Strandbadet sviktar 0 100 100 0 0 

Ljudsystem konsthallen 0 25 25 0 0 

Maskinutrustning 

Nobelanläggningarna 

0 210 210 0 0 

Utbyte underlag manegen 

Botorp 

0 250 250 0 0 

Korkpåfyllnad Baggängens 

IP 

0 225 225 0 0 

Projektor Teatersalongen 0 150 150 0 0 

Summa investeringsutgifter 24 6 646 6 646 0 0 
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