


 

Upprättad av: Samhälle och 
serviceförvaltningen 

Diarienummer: 2021-00174 

 

 

 
 
 
 
Delårsredovisning januari-augusti 
2021 Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

 

 
 

 

 



 

2021-09-17 09:21  2 

Nämnden i korthet 
Helårsprognos 2021: -4,6 mnkr 

Ansvarig ordförande: Ronnie Erhard (M) 

Ansvarig förvaltningschef: Ulrika Lundgren 

Ansvarsområden 

• Samhällsplanering och Geodata 
• Kommunal lantmäterimyndighet 
• Ekologiskt hållbar utveckling 
• Fastighet 
• Lokalförsörjning 
• Fastighetsservice 
• Park, skog, verkstad och växthus 
• Gata 
• Trafikfrågor 

Sammanfattning 
Fokus under årets början var att presentera 2020 års resultat och förbereda för 2022. Därefter 
genomfördes genomlysning av förutsättningar för budgetarbetet inför 2022 - 2024. Svar på 
planeringsförutsättningar inför 2022 – 2024 presenterades för budgetberedning. 

Beslutet att göra en gemensam förvaltning för samhällsbyggnadsnämndens och folkhälsonämndens 
ansvar håller på att genomföras. Respekt måste finnas för att en sådan förändring tar tid. Beslut om 
namnet Samhälle och Serviceförvaltningen togs. En genomförandeplan för styrning och ledning togs 
fram och organisationsförändringar i styrning och ledning i förhållande till beslut och sparkrav 
genomfördes. Sparkrav motsvarande 3,5 mnkr genomfördes därmed och redovisades till KSAU. Att 
utföra verksamhet är samhällsbyggnadsförvaltningens styrka. Arbetet görs och utförs bra men behöver 
kompletteras med struktur och systematik. 

Samhälle och Serviceförvaltningens process att arbeta enligt tillitsbaserad styrning och ledning 
fortsatte. Det innebar att styrning, ledning, kultur och arbetssätt skedde med fokus på verksamhetens 
syfte och medborgarens behov. Alla, såväl chefer som medarbetare, ska ta initiativ och ansvara för 
helheten. Medarbetare ska involveras i frågor som rör verksamheten och dess utveckling. 
Förutsättningar och systematik ska skapas för att förvaltningen ska kunna, vilja och våga dela ansvaret 
för att ge medborgarna/kommuninnevånarna det som ingår i skattefinansieringen. 

Styrning, ledning och ledarskap sågs fortsatt över inom förvaltningen. En tydligare ledningsstruktur 
och ledning håller på att skapas. Ansvars- och chefsstrukturer sågs över för att renodla ansvar och 
befogenheter. Organisationen ses över för att vara ändamålsenlig och byggas efter funktion och nytta 
för medborgaren. Gränsdragningar mellan Samhällsbyggnadsnämndens ansvar kopplat till 
kommunstyrelsen, Karlskoga Hem och Karlskoga Energi och Miljö behöver tydliggöras då det orsakar 
energiläckage och minskad kostnadseffektivitet. 

Samhällsbyggnadsnämnden och folkhälsonämndens reglementen granskades inför kommande beslut 
om reviderade reglementen av kommunfullmäktige. Båda nämndernas reglementen förtydligades 
avseende nämndernas uppgifter och formulerades om för att klargöra gränsdragning mellan olika 
nämnders ansvarsområden.  
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Anställande myndighet för personal är oförändrat för samhällsbyggnadsnämnden enligt 
överenskommelse med Degerfors. Förtydligandena beskriver de uppgifter som idag hanteras av 
respektive nämnd och innebär inte några tillkommande uppgifter. 

Förvaltningsmöte för all personal i förvaltningen, genomfördes digitalt den 21 april för Samhälle och 
Serviceförvaltningen. Syftet med mötet var: att påbörja ett gemensamt ”tillsammansprojekt”, att alla 
ska få samma information samtidigt, att alla ska få information om verksamheterna som finns i 
förvaltningen, att alla ska kunna förstå att allt inte är klart utan att vi gemensamt ska bygga framtiden. 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat på 3,5 mkr vid augusti månads utgång. 
Helårsprognosen sätts totalt till - 4 600 tkr. Ledning och stab har ett negativt resultat om ca 200 tkr. 
Prognosen beräknas till minus 500 tkr men är svårbedömd på grund av de budgetförändringar som 
gjordes inför den första omorganisationen 2021. Samhällsutveckling och Geodata har ett negativt 
resultat om 250 tkr. Prognosen sätts utifrån nuvarande läge till plus/minus 0. Fastighet har ett positivt 
resultat om 702 tkr. Skötsel, tillsyn och felavhjälpande underhåll ligger över budget då vissa tjänster 
köpts in. På grund av årets något kallare väder prognostiseras Fastighet göra ett underskott om minus 
100 tkr. Gata och Park påvisar ett negativt resultat om 2 600 tkr. Intäkter för parkering och 
grävtillstånd uppnår inte budget liksom arbete i investeringsprojekt. Enligt budget finns inte någon 
täckning för beredskap, övertid och säsongsarbetare. De övriga kostnaderna beräknas att överskridas 
på årsbasis och det i kombination med att intäkterna inte beräknas uppnå budget sätts prognosen till 
minus 3 100 tkr. 

Prognos för år 2021 är ett minusresultat om -4 600 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden hade en intern 
omorganisation som trädde i kraft 2021. Tillsammans med en ogenomförd effektivisering av 
kostnaderna inför år 2021 och en budget i obalans från årets början, ger viktiga delar av förklaringen 
till minusprognosen. 

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) 
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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 man lämnar lågstadiet. 
Alla elever som går ut grundskolan ska vara behöriga till gymnasiestudier. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Bedömningen avser samhällsbyggnadsnämndens sammanfattande bidrag till fullmäktigemål 1. Målet 
bedöms delvis uppfyllt. Policy för skolgårdar bidrar till stimulerande lärmiljöer utomhus. Elever och 
verksamhet ska tillfrågas vid ny- om- och tillbyggnationer av lokaler för att deras åsikter ska beaktas 
så förändringar kan anpassas efter barn och ungas eget perspektiv. 

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 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppfyllt. Policy för skolgårdar ska bidra till stimulerande lärmiljöer utomhus. 
Elever och verksamhet kommer att tillfrågas vid ny- om- och tillbyggnationer av lokaler för att deras 
åsikter ska beaktas så förändringar anpassas efter deras eget perspektiv. 

Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Delmål Bedömning Trend 

Barn/elever 
som tycker att 
skolgården är 
bra, andel (%) 

 86% 94% 94% 89%   

 84% 95% 94% 89%   

 86% 94% 95% 89%   

Kommentar: 

Förhoppningsvis kan dialog utifrån Policy för skolgårdar, där lärmiljön ute betraktas som ett kompletterande 
klassrum som stimulerar barns och ungdomars olika intressen och förmågor, komma att ske under hösten. 

Ny-, om- eller 
tillbyggnationer 
av 
utomhusmiljöer 
på skolor och 
förskolor där 
åsikter om 
utformning från 

  100%  100%   
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barn, elever 
och personal 
har beaktats, 
andel (%) 

Kommentar: 

Det ser olika ut hur verksamheten och barn blivit involverade i projekt kring utomhusmiljöer. Pandemin satte 
stora begränsningar. En policy beslutades för att initiera arbetet ytterligare, i framför allt förstudierna. Analys 
visade att mätmetoden måste kvalitetssäkras och förtydligas. 

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: 

Målet bedöms delvis uppfyllt. Miljöklassade material används i så stor utsträckning som möjligt. 

Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

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: 

Det såg olika ut i projekten hur verksamheten och barnen blev involverade kring utveckling av 
inomhusmiljön. Pandemin satte gränser för dialog och möten. Arbetet initierades ytterligare för att 
verksamheterna och barnen ska kunna vara mer involverade i förstudierna. 

Nya material 
som vid ny-, 
om- eller 
tillbyggnation 
av förskolor 
eller skolor är 
miljögodkända, 
andel (%) 

  25% 74% 100%   
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Kommentar: 

Miljögodkända material som användes vid åtgärder registrerades genom "Sunda hus" där klass A eller B är 
krav. Samtliga material är inte miljöbedömda eller material godkända enligt klass A eller B. Detta innebär att 
klass A och B inte kan uppnås och 100% på indikatorn inte kan uppnås. Analysen visade att indikatorn inte är 
konstruktiv och miljöperspektivet behöver mätas på annat sätt. 

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 sammanfattande bidrag till fullmäktigemål 2. Målet 
bedöms delvis uppfyllt. För ökad trygghet genomförs insatser inom ramen för arbetet med effektiv 
samordning för trygghet (EST). Medborgare gavs möjlighet att lämna synpunkter om platser som 
upplevs otrygga efter trygghetsvandringar, för fortsatta åtgärder med att skapa trygghet. För 
medborgarna finns goda möjligheter att vistas i nära grönområden. Naturreservat ses över och sköts 
regelbundet får att hålla god standard. 

Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

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 

 29% 33%  24%   

 39% 45%     

 17% 23%     

Kommentar: 

En viktig del av det lokala kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet var att 
kontinuerligt skapa aktuella kartläggningar, lägesbilder över brottslighet och otrygghet i Karlskoga. Det lokala 
arbete med Effektiv Samordning av Trygghet (EST) är det systematiska sätt som detta görs på. Analys av 
trygghetsfrågorna ska genomföras i samverkan med EST. 

Karlskoga kommuns 
tillgänglighetsarbete - 
Humanas 
tillgänglighetsbarometer, 
placering ranking 

 5   5   
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Kommentar: 

En omfattande inventering, enligt Myndigheten för delaktighets checklista för vallokaler och röstningslokaler, 
av tillgänglighet i planerade vallokaler genomfördes. Löpande arbete för att åtgärdar brister på allmän plats, 
enligt åtgärdslista från Rådet för funktionshinderfrågor. Pågående arbete med att ta fram en lösning för att 
tillgänglighetsanpassa butiksentréer på Bergsmansgatan som idag inte ligger i nivå med gatan och har ett 
trappsteg för att komma in i butikerna. Tillgänglighet är en viktig del i investeringsbudget och 
i exploateringsprojekt som MEX driver. Pågående arbete tillsammans med kollektivtrafikmyndigheten för att 
tillgänglighetsanpassa busshållplatser. 

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: 

Målet bedöms delvis uppfyllt, då många av kommunens publika lokaler är tillgänglighetsanpassade. 
Antalet lokaler i kommunens ägo ökade, vilket innebär att ytterligare kartläggning av behov av 
tillgänglighetsanpassningen behövs. Inventering av tillgänglighetsanpassade busshållplatser 
genomförs under sommaren men hjälp av feriepraktikanter. 

Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Delmål Bedömning Trend 

Karlskogas placering i 
Humanas 
tillgänglighetsbarometer, 
ranking 

 5   5   

Kommentar: 

En omfattande inventering, enligt Myndigheten för delaktighets checklista för vallokaler och röstningslokaler, 
av tillgänglighet i planerade vallokaler genomfördes. Löpande arbete för att åtgärdar brister på allmän plats, 
enligt åtgärdslista från Rådet för funktionshinderfrågor. Pågående arbete med att ta fram en lösning för att 
tillgänglighetsanpassa butiksentréer på Bergsmansgatan som idag inte ligger i nivå med gatan och har ett 
trappsteg för att komma in i butikerna. Tillgänglighet är en viktig del i investeringsbudget och 
i exploateringsprojekt som MEX driver. Pågående arbete tillsammans med kollektivtrafikmyndigheten för att 
tillgänglighetsanpassa busshållplatser. 

Publika lokaler, ägda av 
Karlskoga kommun, 
som är tillgängliga för 
personer med nedsatt 
hörsel, andel (%) 

   14% 100%   

Kommentar: 

Lagkrav kräver hörslinga i lokaler för minst 50 personer. Översikt över vilka lokaler som finns för personer 
över 50 personer saknas. En kartläggning behövs för att kunna genomföra mätningen. 
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Publika lokaler, ägda av 
Karlskoga kommun, 
som är tillgängliga för 
personer med nedsatt 
syn, andel (%) 

   70% 100%   

Kommentar: 

För tillgänglighet för personer med nedsatt syn krävs kontrastmarkeringar. Mätningen kunde inte genomföras 
i alla kommunens lokaler då antalet fastigheter som är publika lokaler utökats. Detta innebär att fastigheter 
där kontrastmarkeringar saknas ska kartläggas och åtgärdas. 

Publika lokaler, ägda av 
Karlskoga kommun, 
som är tillgängliga för 
rörelsehindrad, andel 
(%) 

   83% 100%   

Kommentar: 

Antalet publika fastigheter i kommunens ägo ökade. Mätningen genomfördes i de lokaler som tidigare fanns. 
Kartläggning av lokaler behövs samt en satsning för att ökad tillgänglighet för rörelsehindrade behöver ske 
generellt. 

Kommunala lekplatser 
som har minst en 
tillgänglighetsanpassad 
lekutrustning, andel (%) 

       

Kommentar: 

Kartläggning visade att Centrumsparken, Lundedets gård och Strandparken är lekplatser med 
tillgänglighetsanpassad lekutrustning. Under våren 2021 utökades Loviselund, Pärlan och Sjölyckans 
lekplatser med ny tillgänglighetsanpassad lekutrustning. På Prästkragens lekplats installeras ny lekutrustning. 
En kartläggning behövs och lekplatserna behöver synliggöras för allmänheten via webb. 

Entreprenörer för 
vinterväghållning som 
har fått information om 
kommunens riktlinjer 
för jämställd snöröjning, 
andel (%) 

   100% 100%   

Kommentar: 

Karlskoga kommun arbetar med snöröjning enligt principen att gångvägar, cykelvägar och busshållplatser 
prioriteras framför bilvägar. Denna prioritering kallas jämställd snöröjning. Alla entreprenörer och samtlig 
personal rings ut efter prioriteringsordning där cykelvägar samt busshållplatser kommer först. Detta sker 
genom fastställda rutiner och kartor som delas ut och finns tillgängliga till entreprenör och personal. Jämställd 
snöröjning säkerställs genom att jourledaren bestämmer och ringer ut efter kartorna. 

Busshållplatser för 
kollektivtrafik som är 
tillgänglighetsanpassade 
för personer med 
rörelsehinder samt 
personer med nedsatt 
syn, andel (%) 
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Kommentar: 

Under sommaren inventeras samtliga busshållplatser utifrån tillgänglighetsperspektivet. Taktila plattor, högre 
busshållplatskantstöd för att bussens ramp ska linjerar med trottoaren när bussen sänker ned samt vita plattor 
för syn ska finnas vid busshållplatser för att de ska vara tillgänglighetsanpassade. Pågående inventering 
kommer användas i kommande utvecklingsarbete. 

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: 

Målet bedöms uppfyllt eftersom tillgång till grönområden finns för invånarna. Naturreservat, 
vandringsleder och övriga grönområden ses över regelbundet för att hålla god standard. Belastningen 
på grönområden och naturreservat ökade i samband med pandemin. 

Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Delmål Bedömning Trend 

Invånare i 
Karlskoga 
kommun som har 
tillgång till 
grönområde (på 
minst 10 000 
kvadratmeter) 
inom 250 meter 
från bostaden, 
andel (%) 

 96% 99% 99% 96%   

Kommentar: 

Mätningen genomfördes med hjälp av GIS-kartor och visade att invånarna hade nära till grönområde. 
Analysen visade att flera grönytor är planerade att hårdgöras, vilket påverkar framtida tillgänglighet. En 
kartläggning och tydliggörande behövs för att bibehålla resultatet. 

Besöksanordningar 
som har god 
standard i 
naturreservat 
förvaltade av 
Karlskoga 
kommun, andel 
(%) 

  60% 70% 90%   
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Kommentar: 

Fokus var att hålla lederna öppna från fallna träd, att laga spänger och broar, förbättra halkskydd samt öka 
informationen. Under perioden skedde en del sabotage av nya besöksanordningar som krävde renovering, 
vilket belastade reservatsdriften. Förvaltningen av de skyddade områdena är ett löpande arbete. Ökad 
tillgänglighet och förbättrade besöksanordningar leder till fortlöpande utveckling i de reservat som kommunen 
ansvarar för. Analysen visade att det fortsatt finns en skötselskuld som innebär att det är bit kvar innan 
uppnådd god standard av naturreservaten. Fortsatt arbete med skötsel är planerat. 

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: 

Målet bedöms delvis uppfyllt. Trygghetsskapande åtgärder görs dels efter trygghetsvandringar men 
även vid fördjupade analyser av lägesbilder i kommunen. Andelen klotter var låg under våren, vilket 
kan bidra till en positivt upplevelse av trygghet bland medborgarna. 

Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Delmål Bedömning Trend 

Trygghetsvandringar som 
genomförts inom Karlskoga 
kommun, antal per år 

 1 1 0 1   

Kommentar: 

Trygghetsvandringarna utförs under höstens mörkare period för att sedan arbeta med synpunkter och 
förbättringar under vintern och kommande vår. Förra årets trygghetsvandring genererade ett 80-tal synpunkter 
varav häften är åtgärdade och resterande pågår. Några utredningar tillsätts för att kunna åtgärda mer 
omfattande synpunkter. 

Klotter som saneras inom tio 
arbetsdagar från att 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
fått vetskap om det, andel (%) 

  100%  100%   

Kommentar: 

Det fanns inget behov av sanering av klotter under första halvåret. 

Klotter på förskolor och skolor 
som saneras inom 48 timmar 
från att 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
fått vetskap om det, andel (%) 

  100% 70% 100%   

Kommentar: 

Mängden inrapporterat klotter var under perioden förhållandevis låg och en handfull ärenden inrapporterades. 
Majoriteten av inkomna ärenden åtgärdades inom föreskriven tid.  
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Endast fem ärenden tog längre tid, vilket berodde på att de flesta ärenden inkom under semesterperioden och 
då var det svårt att få tag i saneringsarbetare. Analysen visade att det finns behov av systematiserat sätt för 
inrapportering av fel och meddela åtgärder behöver skapas. 

Separerade gång-, cykel- och 
mopedvägar på det kommunala 
vägnätet, antal nybyggda meter 
per år 

 1 510 1 200  1 000   

Kommentar: 

I den nyligen beslutade cykelplanen finns strategier för gång- och cykelvägar. Planeringsmöte genomfördes 
och åtgärder sker succesivt i enlighet med planen. 

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 sammanfattande bidrag till fullmäktigemål 3. Målet 
bedöms delvis uppfyllt. Kommunen ligger i framkant vad gäller digitalisering av nya detaljplaner 
vilket är en god förutsättning för tillväxt i kommunen. Markupplåtelse sker i samverkan med polisen. 
Tillfälliga parkeringsplatser och ombyggnationer i centrum kan påverka näringslivets upplevelse av 
god service vid markupplåtelse. Detta behöver kartläggas ytterligare. 

Nämndmål 3.1 Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till att tillgängliggöra mark inom Karlskoga 
kommun för näringslivsetableringar. 

Tillgänglig mark för nya etableringar är en viktig parameter för näringslivsklimatet och tillväxten i 
Karlskoga. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppfyllt. Karlskoga ligger i framkant både i länet samt i topp i landet avseende 
digitalisering av nya detaljplaner. För att möjliggöra det köptes nya programvara in och medarbetare 
utbildades. 

Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Delmål Bedömning Trend 

Nya detaljplaner som är 
digitala, det vill säga 

   17% 100%   
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upprättade enligt 
gällande SIS-standard 
(eller motsvarande 
funktionskrav) och 
enligt Boverkets 
planbestämmelsekatalog, 
andel (%) 

Kommentar: 

Från den 1 januari 2022 är det krav för samtliga kommuner att nya detaljplaner ska vara digitala. Den första 
digitala detaljplan levererades under perioden. Under 2021 har sex nya detaljplaner antagits varav en av dessa 
var helt digital. Ny programvara och utbildning för den köptes in. Kommunen var först i länet och har bland 
de första åtta kommunerna i landet, anslutit sig till Lantmäteriets nationella geodataplattform för leverans av 
digitala detaljplaner. Analys visade att samverkan mellan professioner är nödvändig för att genomföra 
lagkravet. 

Karlskogas placering 
gällande tid från 
planuppdrag till 
antagande av detaljplan i 
relation till andra 
deltagande kommuner, 
procentuell placering 
(%) 

 27%   25%   

Kommentar: 

SKR har ej gjort någon ny mätning så det finns inga nya siffror att rapportera. Indikatorn mäts i Kolada, 
vartannat år med hjälp av nyckeltalet "Mediantid från planuppdrag till antagande under de två senaste åren, 
mediantid i månader" som ingår i SKR:s (Sverige kommuner och regioner) Öppna jämförelse. Karlskogas 
placering räknas ut genom en jämförelse av mediantiden i Karlskoga och i övriga deltagande kommuner i 
Sverige. 

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: 

Målet bedöms delvis uppfyllt då kommunen inte har full rådighet över markupplåtelse. Ansökan om 
markupplåtelse sker via polisen och kommunen är en del i att upplåta marken när polisen gett tillstånd 
för det. 

Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Delmål Bedömning Trend 

Företagsklimat 
enl. ÖJ (Insikt) 
- 

 62 68 86 80   
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Markupplåtelse 
- Totalt, NKI 

Kommentar: 

Tidigare års lägre resultat tyder på att det var tillfälligt och förenat med ombyggnationerna av parkeringar i 
centrum. De tillfälliga parkeringsplatserna på torget tog upp merparten av torgytan vilket innebar att 
torghandel, sammankomster mm fick flyttas till annan plats. Ersättningsplatserna gynnade handel och butiker 
men fick till följd en minskad tillgänglighet och en minskad nöjdhet hos de som ansökt om markupplåtelse. 
Ansökan om markupplåtelse görs till Polisen, vilket innebär begränsad rådighet för kommunen. 

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 sammanfattande bidrag till fullmäktigemål 4. Målet 
bedöms delvis uppfyllt. Önskemålen om komfort i kommunens lokaler ökar, både vad gäller 
temperatur och ventilation. Ytterligare gatubelysning installerades för ökad trygg- och säkerhet i 
Karlskoga. Arbetet med att hålla nere energianvändningen fortgår genom ett systematiskt energiarbete 
kombinerat med investeringar. Skötselplan för skog ska uppdateras och arbetet pågår fortlöpande. 

Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Delmål Bedömning Trend 

Procentuell 
minskning av 
inköpt energi i 
lokaler ägda av 
Karlskoga kommun, 
per kvadratmeter, 
normalårskorrigerat, 
basår 2009 (%) 

 19% 21%  22%   

Kommentar: 

Faktorer som hade störst betydelse för den minskade energiförbrukningen per kvadratmeter var framför allt 
nya energieffektiva lokaler vid nybyggnation samt utbyggnad av solceller. Analys visade att driftoptimering 
blir allt svårare för varje minskad procent inköpt energi. Bland annat för att optimeringen bara kan göras till 
en viss gräns utan att bryta mot uppsatta lagkrav. Önskemålen om komfort i kommunens lokaler ökar, både 
vad gäller temperatur och ventilation samt att ny gatubelysning installeras för ökad trygg- och säkerheten i 
Karlskoga. Arbetet med att hålla nere energianvändningen fortgår genom ett systematiskt energiarbete 
kombinerat med investeringar. 

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. 
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Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppfyllt då arbetet med att hålla nere energianvändningen fortgår genom ett 
systematiskt energiarbete kombinerat med investeringar. Ambitionen att hålla nere 
energianvändningen ska på ett effektivt sätt kombineras med ökade krav på temperatur och ventilation 
i lokaler samt belysning utomhus. 

Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Delmål Bedömning Trend 

Minskning av 
inköpt energi i 
lokaler ägda av 
Karlskoga kommun, 
per kvadratmeter, 
normalårskorrigerat, 
basår 2009 (%) 

 19%   22%   

Kommentar: 

Avläsningar för fjärrvärme granskades. Uppgifter för klimatkorrigering kom in sent vilket påverkar resultatet. 
Andelen inköpt energi förväntas minska genom mer effektiva produkter samt utökad produktion av solenergi. 

Effekt i Karlskoga 
kommuns 
anläggningar för 
solelproduktion, 
antal kilowatt 

 90 146  300   

Kommentar: 

Andelen anläggningar för solelproduktion ökade i samband med installationen för Kilsta IP. Fortsatta projekt 
med fler solcellsanläggningar är planerade. 

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: 

Målet bedöms delvis uppfyllt då arealen som brukades med hyggesfria metoder ökade. Arbete med 
uppdatering av skötselplaner för skog sker fortlöpande men behöver projektledarstöd för att 
effektiviseras. 
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Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Delmål Bedömning Trend 

Skog som ligger 
stadsnära eller i 
anslutning till 
motions- och 
friluftsområden 
och som brukas 
med hyggesfria 
metoder, antal 
hektar 

 0.0 3.3  175.0   

Kommentar: 

Metoderna användes i syfte att skapa en flerskiktad skog med träd i olika dimensioner, åldrar och höjder, där 
”skogskänslan” behölls. Arealen som brukades med hyggesfria metoder ökade. Arbetet med skötselplaner 
behöver vara fortlöpande och allt eftersom de färdigställts är bedömningen att antalet hektar skog som brukas 
med hyggesfria metoder kommer att öka. 

Lövträd i den 
generella 
produktionsskogen 
i ålderspannet 1-
20 år, andel (%) 

  20.8%  20.0%   

Koommentar: 

Analys visade att en större inventering behövs i syfte att få en säkerställd helhetsbild och hur resultatet 
beräknas för kunna återrapporteras. 

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 sammanfattande bidrag till fullmäktigemål 5. 
Tillgång till grönska och utevistelse i anslutning till särskilda boenden bidrar till god livskvalitet för 
äldre. Vid ny-om- och tillbyggnationer tillfrågas verksamhetsansvariga, som är delaktiga i 
utformningen utifrån verksamhetens behov. Dock tillfrågas inte de äldre systematiskt, vilket är ett 
utvecklingsområde. 

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. 
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Bedömning 

 

Kommentar: 

Målet bedöms delvis uppfyllt. Utevistelse och grönområden har positiv påverkan på hälsan. Tillgång 
till grönska och utevistelse i anslutning till särskilda boenden bidrar till upplevd god livskvalitet för 
äldre. Vid ny-om- och tillbyggnationer tillfrågas verksamhetsansvariga, som är delaktiga i 
utformningen utifrån verksamhetens behov. Dock inte de äldre, vilket är ett utvecklingsområde som 
behöver systematiseras. 

Indikator Kön Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

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: 

Riktlinjerna säger att de boende ska kunna gå ut till trädgården direkt från sin enhet och att sängliggande 
personer ska kunna ta sig ut i trädgården. Det ser olika ut i projekten hur verksamheten och boende kunnat 
involveras och pandemin satte stopp för fysiska möten. Analys visade att arbetet behöver initieras ytterligare 
för att verksamheterna och boende ska kunna vara mer involverade i framför allt förstudierna. 

Ekonomi 

Driftredovisning 

 Utfall 
Jan - 
Aug 2021 

Budget 
Jan - Aug 
2021 

Återstår 
Jan - Aug 
2021 

Budget 
2021 

Prognos 
8 2021 

Avvikelse 

Samhällsbyggnadsnämnd 19 895 19 696 -199 22 177 22 677 -500 

Samhällsutveckling och 
geodata 

3 816 3 569 -248 5 355 5 355 0 

Fastighet -628 73 702 132 1 132 -1 000 

Gata och park 22 497 19 865 -2 633 29 809 32 909 -3 100 

Vinterväghållning 4 702 3 622 -1 080 5 435 5 435 0 

Summa 
samhällsbyggnadsnämnd 

50 282 46 825 -3 458 62 908 67 508 -4 600 
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Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott på 3,5 mkr vid augusti månads utgång. 
Helårsprognosen sätts totalt till - 4 600 tkr. 

Samhällsbyggnadsnämndens ledning och stab har ett negativt resultat om ca 200 tkr. Intäkter från 
bland annat avfallshantering förbättrar resultat något då dessa inte är periodiserade. 
Personalkostnaderna ligger under budget vilket beror på vakanta tjänster. Prognosen beräknas till 
minus 500 tkr men är svårbedömd på grund av de budgetförändringar som gjordes inför den första 
omorganisationen 2021. 

Samhällsutveckling och Geodata har ett negativt resultat om 250 tkr. Underskottet beror på höga 
övriga kostnader som kommer att vidarefaktureras inom år 2021. De övriga kostnaderna täcks av 
intäkterna som ligger över budget. Personalkostnader ligger i enlighet med budget. Prognosen sätts 
utifrån nuvarande läge till plus/minus 0. 

Fastighet har ett positivt resultat om 702 tkr. Skötsel, tillsyn och felavhjälpande underhåll ligger över 
budget då vissa tjänster köpts in. Elkostnaden ligger enligt budget då vintern och våren var något kalla. 
Värmekostnaden ligger något under periodens budget. På grund av årets något kallare väder 
prognostiseras Fastighet göra ett underskott om minus 100 tkr. 

Gata och Park påvisar ett negativt resultat om 2 600 tkr. Intäkter för parkering och grävtillstånd uppnår 
inte budget liksom arbete i investeringsprojekt. Enligt budget finns inte någon täckning för beredskap, 
övertid och säsongsarbetare. De övriga kostnaderna beräknas att överskridas på årsbasis och det i 
kombination med att intäkterna inte beräknas uppnå budget sätts prognosen till minus 3 100 tkr. 

Vinterväghållningen redovisar ett positivt resultat i jämförelse med budget. Förutsatt att årets sista 
månader blir varma och liten mängd snö eller halka, prognostiseras vinterväghållningen att klara 
budget. 

Ekonomiska åtgärder 

Tidigare år fanns brister i uppföljning av hur stor del av löneutfallet som fördes till 
investeringsprojekt. En del av nämndens sparåtgärd inför 2021 var att lägga personalkostnader i drift, 
som en kostnad i investeringsprojekt. Inför 2021 genomfördes därför en förändring gällande 
redovisning av tid som en hjälp till bättre uppföljning, vilken dock inte är fullt genomförd. Tanken var 
att kostnaden för tid i projekt ska vara lättare att följa upp. Analyserna blev bättre under 2021 i de 
projekt där tid registreras. Till år 2022 ska vidareutveckling av internbudgetstrukturen ske där 
driftkostnader i ram tydliggörs och hur stor intäkt som krävs från projekt för att få en budget i balans. 

Chefernas ansvar för kostnads- och intäktsbudget ska tydliggöras inför framtiden. Nuvarande 
ekonomiska uppföljningsmöten gällande drift och investeringar visade att en bättre och tydligare 
kontroll krävs. Uppföljningsmötena uppmärksammade bland annat höga kostnader för licenser. 
Internbudget för år 2022 måste omfördelas och göras uppföljningsbar. 

Inför 2021 gjordes en organisationsförändring på dåvarande förvaltning. Detta innebar en stor 
förändring av ansvarsfördelningen i ekonomisystemet. Först i augusti månad kunde de flesta gamla 
ansvar stängas. Konsekvensen blir att under 2021 kommer någon intäkt och kostnad hamna under fel 
ansvar. Inför år 2022 kommer internbudgetstrukturen ses över som helhet där chefsansvaret för 
ekonomin ska bli tydligt, vilket förbättrar den ekonomiska uppföljningen. 

Attesträtt sågs delvis över och kommer läggas med tydligt chefsansvar och beloppsgränser. Detta är 
också är en del i arbetet inför införandet av e-handelssystemet. 
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Väderförhållandena påverkar nämndens kostnader vilket är svårt att prognostisera. Ett system för 
periodisering av kostnader för snöröjning, el, vatten kommer tas fram för att lägga i budget 2022. 

Uppföljning av treårsbudget 

Redovisning (tkr) Ingående balans 
2021 

Prognos 2021 Prognos 2020-2022 

 0 -4 600 -4 600 

Ingående balans år 2021 uppgår till 0 kr i enlighet med beslut av kommunfullmäktige i samband med 
år 2019. Prognos för år 2021 är ett minusresultat om -4 600 tkr. Samhällsbyggnadsnämndens samtliga 
delar beräknas göra ett negativt resultat vid december månads utgång. Nämnd, stab och ledning 
prognostiseras göra ett underskott om -500 tkr vilket beror på att man gick in i år 2021 med en budget 
i obalans. Kostnaderna för både el och värme är periodiserad. Kostnaderna kommer inte väga upp 
andra aktiviteter för  kostnadseffektivisering, varför prognosen sätts till - 1 000 tkr. Gata och Park har 
ett negativt resultat. Budgeterad intäkt för grävtillstånd samt arbete i projekt förväntas inte uppnå 
budget för året. Fortsatt påverkas trafikenhetens ekonomi negativt, av uteblivna och budgeterade 
intäkter för parkering. 

Samhällsbyggnadsnämnden hade en intern omorganisation som trädde i kraft 2021. Tillsammans med 
en ogenomförd effektivisering av kostnaderna inför år 2021 och en budget i obalans från årets början, 
ger viktiga delar av förklaringen till minusprognosen. 

Vinterväghållning 

Redovisning (tkr) Ingående 
balans 
2021 

Prognos 
2021 

Prognos 2017-2022 

Resultat i förhållande till budget, sexårsbudget -2 598 0 -3 098 

Vinterväghållningen har sexårsbudget. Ingående balans 2021 är -2 598 tkr och innefattar åren 2017-
2022. I ekonomisk rapport januari - april konstaterades att det varit en normal vinter. Prognosen för 
2021 justerades från 1 000 tkr till 500 tkr. Sedan april ökade kostnaderna på grund av sena fakturor 
från entreprenörer och prognosen sänks ytterligare till 0 för år 2021. Prognosen förutsätter att de sista 
fyra månaderna blir relativt milda. Ändringen av prognosen för året medför att prognosen för år 2017-
2022 ändras från - 2 598 tkr till -3 098 tkr. En tillförlitlig prognos kan inte lämnas då vädret inte går att 
förutspå. 

Personalkostnader 

(tkr) Utfall 
Jan - Aug 
2021 

Budget Jan 
- Aug 2021 

Återstår 
Jan - Aug 
2021 

Budget 
2021 

% av 
Årsbudget 

Samhällsbyggnadsnämnd 4 452 5 928 1 476 8 892 50% 

Samhällsutveckling och geodata 6 924 6 847 -77 10 271 67% 

Fastighet 8 172 8 678 506 13 017 63% 

Gata och park 13 665 13 740 75 20610 66% 
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Vinterväghållning 1 693 1 067 -626 1600 106% 

Summa 
samhällsbyggnadsnämnd 

34 906 36 260 1 354 54 390 64% 

Personalkostnaderna ligger 1 354 tkr under budget vilket beror på vakanser som inte är tillsatta. 
Fastighet hade en vakans som speglas i att utfallet ligger under budget. För gata och parks 
personalkostnader finns inte någon täckning för beredskap, övertid och säsongsarbetare. Ökade 
kostnader täcktes delvis upp av projektmedel. Vinterväghållningen ligger redan över budget då det inte 
budgeterats för någon beredskap år 2021. 

Investeringskostnader 

Årets investeringsram uppgår till 318 mkr varav136 mkr är budgetmedel överförda från tidigare år. 
Årets ram justerades från 294 mkr till 318 mkr. Totalt upparbetade kostnader per den 31 augusti 
uppgick till 109 mkr. 

Förändringar av prognosen gjordes där byte av konstgräsplan gått från full förbrukning till 250 tkr. 
Investeringspott för inköp av bilar minskade då det är långa leveranstider och diskussioner kring 
drivmedel. Prognosen för Rävåsens nya klubbhus gick upp till nästan full förbrukning. Arbetet med de 
konstgjorda vikarna går starkt fram och därav ökade även denna prognos. Nobelhallen och 
Nobelstadion gick till minskad förbrukning. 

Investeringar tkr Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Varav överförs 
till nästa år 

Beställda projekt 2021      

Belysning grusplan Strå 0 350 350 350 0 

Byte konstgräsyta KEMAB arena 2742 250 5250 5247 5000 

Diskinlämning skolor 0 75 150 150 75 

Fr produktionskök till 
mottagningskök 

0 25 50 50 25 

Förrådsutrymmen 0 25 50 50 25 

Nya kombiugnar 0 0 250 250 250 

Soprum enl avfallsplan 0 75 150 150 75 

Städutrymmen & omklädningsrum 0 50 100 100 50 

Varumottagning och lastkaj 0 100 200 200 100 

Verkstadsport 656 500 500 499 0 

Beställda projekt 2021 Summa 4 1 450 7 050 7 047 5 600 

      

Årets ram      
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Asfalt 2 800 6 000 6 000 3 200 0 

Förvaltningsgemensamma 60 500 500 440 0 

Inköp bilar 2021 0 2 250 7 220 7 220 4 970 

Reinvestering gator/maskiner 1 901 8 117 9 913 8 010 1 795 

Reinvestering lokaler 7 782 22 856 23 000 15 218 144 

Årets ram Summa 12 543 39 723 46 633 34 090 6 909 

      

Beställda projekt 2018      

Moderna lärmiljöer 8 376 9 919 9 919 1 543 0 

Beställda projekt 2018 Summa 8 375 9 919 9 919 1 543 0 

      

Beställda projekt 2019      

Asfaltsinventering 42 477 477 435 0 

Attraktivt E18 286 2 500 2 541 2 254 41 

Björkbornsbron 1 189 11 000 20 514 19 326 9 514 

Kvinnohus 10 408 20 000 23 480 13 072 3 480 

Ny förskola - öster 26 152 30 650 30 654 4 502 4 

Nytt klubbhus Rävåsens IK 9 420 9 900 10 021 601 121 

Strandpromenaden/Boforsudden 64 1 396 1 394 1 330 -2 

Åtgärder i ÖP 575 1 090 1 090 516 0 

Beställda projekt 2019 Summa 48 136 77 014 90 171 42 036 13 158 

      

Beställda projekt 2020      

Badhus - projektering 19 200 498 479 298 

Del av Värmlandsvägen 254 387 387 133 0 

Fiberutbyggnad Östra Möckeln 0 0 2 800 2 800 2 800 

GC-vägar enligt cykelplan 0 1 500 1 500 1 500 0 

Konstgjorda vikar Aggerud 8 284 26 547 26 547 18 263 0 

Mötesplats Björkborn 841 887 888 47 1 
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Naturprojekt -150 -1 163 11 161 1 174 

Nobelhallen Projektering 2 010 5 000 25 048 23 038 20 048 

Nobelstadion Projektering 442 4 500 10 306 9 864 5 806 

Ny Träningsskola Öster 151 2 500 14 528 14 377 12 028 

Nya kombiugnar förskolor och 
vårdboenden 

0 0 92 92 92 

Omklädningsrum 0 75 150 150 75 

Reservvattenutredning 0 2 2 000 2 000 1 998 

Serveringsrum Möckelngymnasiet 0 75 150 150 75 

Soprum enl avfallsplan 0 75 150 150 75 

Stationärt reservkraftverk 1 310 1 455 1 454 145 -1 

Varumottagning och lastkaj 0 175 350 350 175 

Beställda projekt 2020 Summa 13 159 42 215 86 859 73 699 44 644 

      

Projekt från tidigare år      

Förstudie stranden 274 274 265 -9 -9 

Reinvestering gator/maskiner 11 30 710 -325 -337 -31 036 

Reinvestering lokaler 2 476 2 592 2 674 199 82 

Projekt från tidigare år Summa 2 760 33 576 2 614 -147 -30 962 

      

Årets ram 2020      

Asfalt 208 250 250 42 0 

Inköp bilar 2020 0 3 451 3 451 3 451 0 

Konstnärlig utsmyckning 423 800 1 680 1 257 880 

Reinvestering broar 4 536 4 640 4 640 104 0 

Reinvestering gator/maskiner 94 2 476 270 176 -2 206 

Reinvestering lokaler 2 445 5 716 5 957 3 512 241 

Årets ram 2020 Summa 7 706 17 332 16 247 8 541 -1 085 
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Mark och exploatering - 
Överlämnade fr KS till SBN 

     

Mark och exploatering 13 330 19 472 37 873 24 543 18 401 

Mark och exploatering Summa 13 330 19 472 37 873 24 543 18 401 

      

Delsumma 1 (inom budget) 106 013 240 701 297 366 191 353 56 665 

      

Kommunstyrelsens projekt      

      

VA-utbyggnad      

VA-utbyggnad 0 0 0 0 0 

VA-utbyggnad Summa 0 0 0 0 0 

      

KS Mark och exploatering      

KS Mark och exploatering 2 694 14 401 20 800 18 066 3 699 

KS Mark och exploatering 
Summa 

2 694 14 401 20 800 18 066 6 399 

      

Delsumma 2 108 707 255 102 318 166 209 419 63 064 

      

Summar investeringsutgifter 108 707 255 102 318 166 209 419 63 064 

Internkontroll 
• Kontroll av förebyggande arbete för god psykosocial arbetsmiljö för förvaltningens 

medarbetare. 

• Kontroll av förebyggande arbete för god fysisk arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare 
som arbetar aktivitetsbaserat. 

Resultat 

Internkontrollarbetet genomförs under året. Under våren arbetade samtliga enheter med kontroll och 
analys av resultaten i medarbetarundersökningen. Risker identifierades och plan för förbättringar togs 
fram. Upprättade åtgärdsplaner ska vara klara senast september. Rapport för internkontrollplanen 
redovisas vid nämndens sammanträde i november. 
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Personal 

Sjukfrånvaro 

 

Sjukfrånvaron ligger till och med augusti månad på en något högre nivå än motsvarande period 
föregående år. Den ackumulerade sjukfrånvaron för augusti ligger på totalt 3,73 %. Siffrorna är dock 
endast preliminära då det tar ett tag innan lönekörningen är klar. För perioden januari-augusti hade 
enheten för park och verkstad den högsta sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron är på väg ner igen efter en liten 
ökning som skedde i april till följd av den rådande covid-19 pandemin, flera av de som stannat hemma 
hade inte gjort det under normala omständigheter. 

Medarbetarundersökningen 
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HME står för Hållbart medarbetarengagemang och består av nio påståenden, framtagna av SKR, i 
syfte att mäta arbetsplatsens medarbetarengagemang och skapa ett analysunderlag att arbeta vidare 
med. Påståendena är indelade i de tre delindexen motivation, ledarskap och styrning. Alla tre områden 
ligger lägre än kommunens resultat som helhet varav styrning är lägst värderat av medarbetarna. 

Samtliga arbetsgrupper arbetar med resultaten och håller på att ta fram handlingsplaner för deras egen 
arbetsgrupps utvecklingsområden. 

Verksamhetsberättelser 

Förvaltningsövergripande 

Verksamhet 

Sedan den 1 april har följande uppdrag identifierats för utveckling och systematisering: 

• Att utföra verksamhet är förvaltningens styrka – arbetet görs och utförs bra men behöver 
struktur och styrning. 

• Styrning, ledning och ledarskap sågs över inom förvaltningen. En tydlig ledningsstruktur och 
ledning håller på att skapas. 

• Samhällsbyggnadsnämnden reglementen granskades inför kommande beslut om reviderade 
reglementen av kommunfullmäktige. 

• Identifierat behov av kunskapsförstärkning kring kommunal styrning, kommunallag, 
förvaltningslag etcetera. 

• Organisationen håller på att ses över för att vara ändamålsenlig och byggas efter funktion och 
nytta för medborgaren. 

• Behov av tydliga ansvars- och chefsstrukturer sågs över för att renodla ansvar och 
befogenheter. 

• Gränsdragningar påbörjades mellan Samhällsbyggnadsnämndens ansvar, kopplat till 
kommunstyrelsen, Karlskoga Hem och Karlskoga Energi och Miljö då otydligheten orsakar 
energiläckage och minskad kostnadseffektivitet. 

• Den 1 maj 2021 bildades en ny enhet som ska arbeta med ekologisk hållbarhet. I samband 
med det fick samhällsbyggnadsnämnden ansvaret för det miljöstrategiska arbetet av 
Kommunfullmäktige. 

• Process där chefer gör sina inrapporteringar i Hypergene startade. 

• En tydlig struktur för mål och indikatorer som genomsyrar chefernas uppdrag behöver byggas 
upp. 

• Internkontroll behöver systematiseras och genomsyra Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag. 

• Ciceron används sporadiskt och utbildning behövs då detta är kommunens 
ärendehanteringssystem. 

• Delegationsordningen behöver justeras och arbete påbörjades med detta. 

• Informationshanteringsplanen måste genomlysas och anpassa till nämndens uppdrag. 
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• Ny struktur för behörigheter i olika system och på G skapades och kommer att genomföras 
under året. 

• Det finns en stor mängd IT-system som behöver rensas upp, då några inte används. En första 
rensning skedde men en del kvarstår. 

• Årsplaner för verksamhetens utförande saknas generellt och påbörjades till stor del. 

• System saknas för beställning av arbeten som ligger utanför grunduppdraget – dvs den 
driftsbudget som finns vilket påbörjades. 

• Det finns förväntan på förvaltningen att göra saker som inte ingår och där ingen driftkostnad 
finns. 

• Otydligt om driftsorganisationen är anpassad efter uppdraget då det inte finns tydligt vad man 
ska göra och när i många fall. Saker görs ordentligt men saknar styrning. 

• Ansvar för viss personal och fordon för skötsel/drift flyttades över från kultur- och 
föreningsförvaltningen till den nya förvaltningen. Kultur- och föreningsförvaltningen är vägen 
in för beställningar från föreningarna i kommunen. Den personal som flyttades blev 
”Idrottshallsvaktmästare”, som är placerade på Nobelhallen. 

• Beslut att Kultur- och förenings planering av sommarens uppdrag ligger fast mellan 1/ - 1/9 
och inga ändringar görs. 

• Fastigheten Kupolen köptes på uppdrag av KSL med ändamålet Ungdomens Hus, efter beslut 
om finansiering av hyra från KS. 

Personal 

Sedan den 1 april har följande uppdrag identifierats för utveckling och systematisering: 

• Det behöver skapas en gemensam dialog om chef- och ledarkunskap. 

• En tydlig personalplan behöver tas fram med vem som jobbar var och varför och kopplats till 
organisationsträdet i lönesystemet. 

• Anställningar behöver ses över och tydlighet om återbesättningar och rekrytering behöver 
skapas. En utbildningsinsats i arbetsrätt genomfördes med alla chefer. 

• Utbildning i hur man hanterar sjukfrånvaro eller rehab genomfördes med alla chefer. 

• Arbetsmiljöarbetet behöver tydliggöras – skyddsronder genomföras systematiskt och 
återrapporteras. 

• Arbetstidsavtal granskades och detta pågår då det är något kvar som behöver justeras. 

Personalhändelser 

• I samband med den nybildade enheten för ekologisk hållbarhet flyttades controller och 
förvaltningsadministratör till Samhälle och Serviceförvaltningens stab. 

• Verksamhetsutvecklare i stab bytte arbetsplats till kommunstyrelsens ledningskontor. 

• Personal inom exploatering som låg kvar hos nämnden flyttades rätt, till kommunstyrelsens 
ledningskontor. 
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• I enlighet med nytt avtal med företagshälsovård genomfördes enkätundersökning av 
inomhusklimat för att komma tillrätta med problem i inomhusmiljö. 

• Under vecka 6 - 22 skickades veckovisa nyhetsbrev till cheferna för vidare information till 
medarbetare. 

Ekonomi 

Sedan den 1 april har följande uppdrag identifierats för utveckling och systematisering: 

• Internbudgetstrukturen håller på att ses över för att upprättas i en enhetlig struktur kopplat till 
personalträdet. 

• Attestbehörigheter verkar inte ligga enligt ansvarig chef vilket håller på att ses över. 

• Rambudgeten är redan innan sammanslagning, i obalans, med ofinansierade tjänster 
motsvarande 1,7 mnkr från årets början. 

• Investeringsbudget för periodiskt underhåll av fastigheter och vägar är en blandning av ram 
och investeringar vilket ska ses över efter sommaren då extra resurs från ekonomiavdelningen 
ska hjälpa till. 

• Interna köp/sälj loopar inom förvaltningen förekommer där orsak och verkan behöver redas ut 
och analyseras vidare. 

• Stort behov av att skapa tydliga underlag till varför man äskar medel i investeringsbudget – 
exempelvis vad består 19 mnkr re-investering Gata/park/maskiner, av? 

• Investeringsbudget för projekt behöver struktureras och systematiseras samt tydliggöra hur 
uppföljningen ska göras och av vem. 

• Försäljning av skog och annat som säljs inom och mellan och till andra måste utredas om när, 
var, hur och varför. 

• Det finns väldigt många avtal kopplade till förvaltningen där andra nämnder är ansvariga. 
Behöver fördelas upp så det blir rätt. 

• Kupolen restaurerades och byggdes om för att verksamhetsanpassas till ett Ungdomens Hus 
med SBNs egna medel för reinvesteringar. 

Enhet för ekologisk hållbarhet 

Verksamhet 

• Enheten för ekologisk hållbarhet påbörjade arbetet med att hitta former för arbetet, 
målsättningar och röda tråden genom alla uppdrag. Miljöprogrammet och KF-målet Ett gott 
miljöarbete är ledstjärnor. 

• Revidering av avfallsanvisningar är genomförd och beslutad (ex placeringar, transportvägar, 
sortering mm). 

• Arbete med avfallstaxan inför 2022 pågår (görs normalt varje år). 

• Förvaltningen har sedan januari 2021 uppdrag, att samordna ”Avfallssamverkan Östra 
Värmland”.  
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Samverkan Östra Värmland består av kommunerna Karlskoga, Degerfors, Filipstad, 
Kristinehamn och Storfors. Syftet med samverkan är att skapa en plattform för 
avfallsverksamheterna att samarbeta för att främja utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, 
kundservice och miljöanpassning av den lokala avfallsverksamheten. 

• Strukturerat upp arbetet med kommunens odlingslotter för att möjliggöra att fler kan odla 
själva. En plan för genomförande av åtgärder vid Häsängens odlingslottsområde togs fram och 
genomförande pågår med gott resultat. Arbetet anpassades efter de enskilda 
odlingslottsinnehavarnas behov och förutsättningar. 

• Uppföljning av kommunens drivmedelsanvändning genomfördes. Verktyg togs fram för att 
kunna följa användning på fordons- och avdelningsnivå, samt på en kommunövergripande 
nivå. Arbetet kommer på sikt att leda till kraftigt sänkta utsläpp av CO2 från kommunens 
fordonsflotta samt ekonomisk besparing. 

• Arbetet med att prioritetsbedöma de cykelvägar som saknas enligt den nyligen antagna 
cykelplanen påbörjades. En cykelutvecklingsgrupp bildades för ökat samarbete kring 
cykelvägar. Via detta kan samarbetet och informationsutbytet öka. 

• Reprocentralen fortsätter trycka kopior till kommunens verksamheter, från januari tom maj 
trycktes 841 197 svart/vita kopior. Tryckarbetet intensifieras alltid innan semesterperioden då 
många lärare förbereder inför skolstart i höst. 

• Samverkansprojekt Värmlandsvägen, sammanställning av inkomna synpunkter och 
konceptutveckling pågick under första delen av året. Konceptet kommuniceras med 
intressenter under sommaren och under hösten tas konceptet upp för beslut. 

Personal 

• Enheten för ekologisk hållbarhet, består av en enhetschef och 6 medarbetare (tre 
miljösamordnare, en fordonssamordnare, en samordnare för Gullspångsälvens vattenråd och 
vattenvårdsförbund, en personal på reprocentralen). 

• Efter årets HME-undersökning togs en handlingsplan fram för enhetens fortsatta utveckling 
för ett hållbart medarbetarindex. 

• Avdelningen genomförde riskvärdering enligt handlingsplanen för hot och våld (görs årligen). 

• En medarbetare sade upp sig under perioden (samordnaren för Gullspångsälvens vattenråd och 
vattenvårdsförbund). Denna tjänst kommer att återbesättas och rekrytering skedde under våren 
för tillsättning av tjänsten efter sommaren. 

Ekonomi 

• Driftavstämning skedde regelbundet varje månad under året. 

• Internbudget sågs över och med anledning av den nystartade enheten krävs ytterligare 
förändring för att stämma med enhetens verksamhet. 

• Fördelningen av kostnader sker inte procentuellt varje månad, utan fördelas utifrån 
verksamheternas behov under året. Intäkter inkommer inte heller jämnt fördelade över året. 
Detta medför att prognosen är svårare att följa på delåret. 
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• Förvaltningen beviljades 1,6 mkr från Trafikverkets Stadsmiljöavtal för att bygga nya 
cykelvägar i huvudcykelvägnätet i tätorten. Arbete pågår med planering för åtgärderna. 

• Förvaltningen beviljades 350 tkr från Länsstyrelsens LOVA-bidrag för att arbeta med 
stabiliseringsåtgärder i hästrastgårdar för att minska näringsläckage till närliggande sjöar och 
vattendrag. Arbete pågår med planering för åtgärderna. 

Samhällsutveckling & geodata 

Verksamhet 

Samhällsutveckling 

• Flera personer på avdelningen deltar i arbetsgrupper och i styrgrupp inför framtagandet av ny 
översiktsplan. Översyn pågår att använda Boverkets datamodell ÖP 2.1 för att utveckla en 
digital plattform inför nästa Översiktsplan. 

• Under perioden togs nytt beslut om att flytta fram ÖP-processen till 2024 vilket skapar 
möjlighet till framförhållning och medborgardialoger. 

• Inom fysisk planering och projektledning av de etablerings- och exploateringsprojekt som ska 
verkställas av samhällsbyggnadsnämnden, är det fortsatt högt tryck. Under perioden togs 
handlingar fram inom 28 detaljplaner. Sedan början av 2021 kom två nya planbesked in till 
avdelningen, fyra positiva planbesked, fem planuppdrag, sex detaljplaner antogs i nämnd och 
lika många detaljplaner vann laga kraft. 

• Den 20 april skedde presentation till Europapanelen gällande arkitekttävlingen Europan 16 där 
Karlskoga medverkar och där stadsarkitekt lagt ner mycket arbete i att framställa underlag. 
Tävlingen är igång och elva arkitekter visade intresse för att ta fram förslag för Karlskogas 
bidrag. 

• Ett tjugotal olika etablerings- och exploateringsprojekt för bostäder, industri, handel och 
annan samhällsutveckling arbetade samhällsutveckling och geodata aktivt med, från enstaka 
industritomter till helt nya bostadsområden. 

• Karlskoga är pilotkommun i arbetet med att leverera digitala detaljplaner som samstämmer 
med de nationella krav som träder i kraft 1 januari 2022. 

• Avdelningen arbetar aktivt med att söka statliga och ideella bidrag för att växla upp de 
resurser (faktiska medel och/eller egen personals tid) som kan medfinansieras och därmed få 
möjlighet att utveckla kommunen. Nu pågår åtta bidragsprojekt runt naturvård-, vattenvård-, 
kulturmiljövård och friluftsliv som kommunen beviljats statliga bidrag för. 

• En tydlig trend i pandemins spår är allmänhetens behov av områden för friluftsliv, 
naturupplevelser och rekreation. En bra skötselnivå i de tätortsnära naturreservaten och andra 
grönområden, är fokus. Önskemål om ytterligare utveckling av utegym, hälsotrappor och 
liknande finns. 

• Något som det är stort tryck på nationellt likväl som regionalt är den ökade spridningen av 
invasiva arter (införda växt- och djurarter). I Karlskoga finns ett flertal invasiva arter som 
sprider sig och skapar olägenhet för biologisk mångfald liksom för fastighetsägare. Ett flertal 
av dem är giftiga vid beröring och några finns det ett nationellt krav på att de ska 
utrotas/minimeras.  
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Kommunbiologen startade ett samarbete med parken, miljösamordningen och kommunikatör. 
Bidragsmedel är sökt och beviljat från Länsstyrelsen (Lst) för inventeringar. Lst kommer även gå 
in med egna resurser och göra konkreta åtgärder i några områden och för vissa arter. I andra 
områden går kommunen själv in och gör åtgärder ex. med stöd av ferieungdomar. 

• Det pågår ett aktivt arbete med utveckling av naturområdet i anslutning mot Aggerudsspåren 
vid västra Möckelnstranden. Avverkning och röjning skedde under vinter/vår och det pågår 
uppsättning av betesstängsel och att ordna med vatten och el i området för att släppa på bete i 
sommar. En upprustning av rastplats nere vid Möckeln skedde. Positiv respons kom in från 
kommuninvånarna på upprustningen av området. 

• Stort fokus finns på pollinerande insekter och att återskapa ängsmark och andra åtgärder som 
finns för att gynna dessa. Ett flertal projekt med detta tema pågår och det finns även en 
efterfrågan från kommuninvånare att få mer kunskap. Kommunbiologen bjöds under senare 
delen av våren in av pedagoger från Ur- och skurverksamhet som önskade få mer kunskap 
inom ämnesområdet för att arbeta med temat ihop med barnen/eleverna. 

Geodata 

• Karlskoga kommun har förnyat ABT-avtal (adresser, byggnader och övrig topologi) och valt 
att utöka verksamhetsområde för ajourhållning för byggnader. 

• Från och med januari 2021 kommer nya EU-regler för drönarverksamheten. Ett avtal 
tecknades mot Transportstyrelsen för att registrera operatör för drönare så kommunen kan 
fortsätta sitt arbete att använda drönaren som arbetsverktyg. Mätningsingenjörerna utbildats 
och har drönarkort som krävs och är certifierade fjärrpiloter. 

• Kommunens första helt digitala detaljplan togs fram, vilket kräver samarbete mellan GIS, 
fysisk planering, mät och KLM. Ett producentavtal tecknades med Lantmäteriet för att komma 
i gång med testleveranser av digitala detaljplaner till den nationella geodataplattformen. 
Karlskoga kommun är först ut i Örebro län att ingå i denna plattform och är en av de åtta 
första kommunerna i landet som anslöt sig. 

• GIS-ingenjörerna tog fram flera olika kartunderlag i appen MyCartaGo som möjliggör 
inventering och inrapportering av uppgifter direkt in i en mobil eller iPad. Denna programvara 
kommer att användas av ett flertal av de ferieprojekt som pågår inom förvaltningen i sommar. 

• Under perioden tog GIS fram en ”trygghetskarta” på webben att använda i kommunens 
centrala trygghetsarbete. 

• Utbildningsinsats från IT-avdelningen om iData, elektronisk signering och megatrender inom 
digitalisering skedde för hela avdelningen under våren och ett flertal delprojekt kopplat till 
detta är uppstartat. 

• I samarbete med bygglov togs en webbkopplad tomtkarta fram, där kommuninvånarna själva 
från Karlskoga.se kan skriva ut en egen tomtkarta där de kan rita in om- och tillbyggnader 
inför bygglovsansökan. Detta underlättar både för kunder och kommunens verksamhet. Det 
som återstår i detta är att publicera kartan på kommunens hemsida. 

• Från och med 2021 har Karlskoga, som 18:e kommun i landet rätt att kalla sig för en 
Blåljusgodkänd kommun. Detta i och med ett medvetet val att kvalitetssäkra de rutiner av 
geografiska data som levereras till Trafikverket så att samhällets blåljusaktörer (ambulans, 
polis och räddningstjänst) kan vara trygga i att kartuppgifter är uppdaterat och korrekta. 
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Personal 

• Samhällsutveckling och Geodata består av följande funktioner; stadsarkitekt, fysisk planering, 
projektledare samhällsutveckling samt projektkoordinator, kommunbiolog, administratör, 
kommunala lantmäterimyndigheten, mätningsingenjörer och GIS-ingenjörer. Arbete pågår 
med att skapa tillhörighet, struktur och rutiner. 

• En ny mätningsingenjör började 1 januari. 

• I januari tackades en praktikant av från Samhällsplaneringsprogrammet vid Karlstads 
universitet, efter en väl genomförd praktik. Under hösten anställs praktikanten under fyra 
månader för medel beviljade av digitaliseringsrådet för digitala detaljplaner. 

• En kandidat från Samhällsplanerarprogrammet vid Örebro Universitet erbjöds plats och 
tackade ja. 

• På APT under våren fördes diskussioner gällande kommunens nya vision; välkomnande, kloka 
och innovativa Karlskoga. 

• Personal från HR-avdelningen bjöds in till APT för att utbilda och informera om kommunens 
system för rapportering av arbetsskador samt berättat om företagshälsovård och 
rehabiliteringsarbete. 

• Personal från Självservice bjöds in för att informera om samt förbättra samarbetet för att 
skapabästa möjliga service ut mot kunder och samtidigt underlätta för handläggarna i deras 
uppdrag. 

• Under sommaren tar enheten emot 8 ferieungdomar, som i huvudsak arbetar inom 
kommunbiologens arbetsområde. 

• Med anledning av pandemin var det inte möjligt att träffas fysiskt. Som ett substitut skedde 
gemensamma träffar med avstånd utomhus. 

• Under juni och juli sker egna halvårsavstämningar av årets utvecklings- och 
bedömningssamtal mellan chef och personal för att vara överens om att de mål som sattes upp 
gemensamt vid årets början följs samt göra en uppdatering om det krävs. 

Ekonomi 

• Med anledning av den interna omorganisationen med relativt stora förändringar, pågår 
samarbete med ekonom, för en översyn och bearbetning av drifts- och investeringsbudget för 
att skapa en överskådlig och användbar struktur. 

• Vid varje månadsslut finns inbokade avstämningar där ekonom, avdelningschef samt 
representanter för respektive verksamhet som har intäktskrav (mät, KLM, natur och fysisk 
planering) har en gemensam genomgång av budgetläget. 

• I februari beviljades medel som äskats från det centrala digitaliseringsrådet vilket möjliggör en 
kortare anställning av tidigare praktikant för att överföra detaljplaner i äldre kartprogramvara 
till ny som ett ytterligare steg mot att Karlskoga på sikt enbart ska ha digitala detaljplaner. 

• Vid senaste budgetavstämningen var det tydligt att fastställd budget följs. Särskilda möten 
skedde ihop med ekonom för att hitta lösningar på hantering av bidragsprojekt och andra 



 

2021-09-17 09:21  31 

speciallösningar så dessa blir både tydliga vid redovisning och samtidigt ger så bra ekonomisk 
nytta som möjligt. 

• En faktor som kostar avdelningen effektivitet både i tid, ekonomi och engagemang är 
otydligheter kopplat till uppdrag av exploateringsprojekt och planuppdrag. Under perioden 
prioriterades att lägga tid på att ta fram beställningsunderlag, uppdragsbeskrivningar och 
ekonomiska kalkyler att använda i förhandling med beställare för att skapa mer struktur och 
rutiner för allas vinning. 

Teknik och fastighet 

Verksamhet 

Fastighetsverksamhet - lokalförsörjning och fastighetsservice 

• Riktlinjer togs fram och beslutades på nämnd för att säkerställa sättet att att räkna på 
fastighetsprojekt. 

• Strukturering inom lokalförsörjning pågår genom ett mer strategiskt och långsiktigt arbete 
med fastigheterna. 

• Flertalet tak som läckte in identifierades. Planering för åtgärder finns. 

• Kilsta Ip blev Karlskoga kommuns första miljöcertifierade byggnad enligt Miljöbyggnad 
silver. 

• Renodlat ansvaret för vilka som hanterar de olika fastigheterna och vilka frågor som ska 
hanteras. 

• Planering pågår för att ta fram underhållsplaner och skötselplaner för varje fastighet under 
2022. 

• Arbetade med en plan för hur arbetssätten ska se ut till 2022. 

• Framtagande av underlag för upphandling av projektet ombyggnad av busstationen tog fram. 

• Upphandling för Nobelhallen genomfördes men fick avbrytas då kommunen inte fick svar från 
någon entreprenör. 

• Framtagande av underlag för upphandling till renovering av Nobelstadion togs fram. 

• Förstudie för Österledsskolan togs fram och presenterades. 

• Förstudie för projektet träningsskolan togs fram. 

• Flera vattenskador omhändertogs och är i slutfasen. 

• Byggstart för Kvinnohuset genomfördes. 

• En utredning kring Alfred Nobels Björkborn med dess herrgård, genomfördes tillsammans 
med Region Örebro. 

• Bullerdalens förskola byggdes. 

• Flertalet skolgårdar renoverades och kompletterades. 
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• Underhåll och felavhjälpande underhåll av fastigheterna genomfördes. 

• Energirevision på fastigheterna genomfördes. 

• Digitalisering av hyresavtal genomfördes. Interna rutindokument initierades. 

• Anläggningarna anpassades till den varmare årstiden. 

• Efter skolavslutning och när förekomsten av pollen minskat byttes totalt ca 1000 filter i 
samtliga ventilationsaggregat. 

Teknisk verksamhet - gata, trafik, park, skog, verkstad, växthus 

• Från januari tom april arbetade avdelningen i huvudsak med snöröjning och halkbekämpning. 

• Extra satsning på dagvattenbrunnar genomförs i år. Detta innebär inventering och slamsugning 
samt utbyten vid behov. 

• Särskilda insatser med huggning och röjning i tätortsnära skog för att underlätta framtida 
driftåtgärder är genomförda. 

• Ny upphandling av vinteravtal för entreprenörer påbörjades med tydligare underlag för vilken 
ordning snöröjning ska ske. 

• Fordonsverkstaden bytte däck på ca 230 fordon. 

• Skogsenheten avverkade ca 1000 m3 skog under våren. 

• Växthuset Dalen drev upp ca 15 000 penséer som parkpersonalen använde till vårplanteringen. 

• Sommarplantering fortlöper i Växthuset Dalen. 

• Parken sandsopar på gång och cykelvägar, skolor och förskolor. 

• Projektarbeten för tillgängliganpassad lekplatser fortlöper framåt. 

• Beslut om att konstverket Glädjen på Torget skulle tas ned kom in till enheten. Detta 
genomfördes. 

• Nedtagning av vissa träd på torget gjordes för att skapa mer utrymme för uteserveringar. 

• Ny teknik kallad Micro Trenching är beslutad att användas för att lägga fiber i stadens gator. 
Påverkan i trafikmiljön kommer att minska avsevärt. 

• Nysatsning på ett system för att följa upp status på kommunens gator genomförs. Till hösten 
görs en analys av gatustatus och data matas in. Eftersatt underhåll kan sedan följas upp genom 
programmets rapportsystem. 

• Många ärenden gällande flytt av fordon samt fordonsvrak under försommaren. För den trygga 
staden ingår detta fokusområde i samarbete med polismyndigheten. 

Personal 

• Ledningsgruppsmöten för Teknik och fastighet startades upp. 

• Löneöversynen slutfördes och lönesamtal genomfördes med all personal. 
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• Personalstyrkan förbereder en pensionsavgång och en ny projektledare rekryterades. 

• Enheten arbetar med HME resultat och en långsiktig planering för att öka HME resultaten 
men också att tydliggöra roller och förändra kulturen. 

• En praktikant togs in under ett år inom lokalförsörjningsenheten. 

• En omorganisation genomfördes 1 Januari för att renodla fastighetsåtgärder inom tydliga 
enheter. Lokalförsörjningsenheten består av 2 projektledare, 3 förvaltare, 1 fastighetsstrateg, 1 
energiingenjör samt en enhetschef. 

• Med anledning av Covid sågs inte enheten fysiskt utan distansarbete dominerade vardagarna. 
För att inte minska de sociala banden och för att arbeta med den nya organisation 
genomfördes flera avstämningar och digitala fikastunder. 

• Ny medarbetare till Fastighetssupport rekryterades efter pensionsavgång. Även en 
drifttekniker gick i pension under perioden och förberedelser för rekrytering pågår. 

• Enheten för fastighetsservice fick ett av kommunens högsta värderingar avseende ledarskap i 
HME mätningen 2021. 

• Arbete för att minska spridning av Covid 19 på arbetsplatsen var i stort fokus i verksamheten, 
då stora delar av personalstyrkan inte har möjlighet att arbeta hemifrån. 

• Driftledare Park sade upp sig på egen begäran och arbetsuppgifterna lades på projektledare 
Park. 

• Skogsförvaltare går en utbildning som heter Planeraren- skogsutbildning som en längd på 6 
veckors utbildning under 6 månader. 

• Annons för fordonsmekaniker kommer annonseras ut efter semestern. 

• Från 1 juni flyttades sex idrottsvaktmästare till samhälle och serviceförvaltningen. 

• En medarbetare går i pension. Återrekrytering avvaktas pga det ekonomiska läget. Under tiden 
köps tjänster in vid uppkomna behov. 

Ekonomi 

• Fördelning av investeringsmedel och uppföljning av dessa skedde i syfte att få god överblick 
av ekonomin. 

• En tydlighet skapas med ansvar för att hålla fastighetens budget ligger hos 
fastighetsförvaltaren. 

• Påbörjat arbetet med att få fram driftnetto för varje enskild fastighet. 

• Ett arbete pågår för att skapa en bättre överblick för projektens och fastigheternas ekonomi 
över tid. 

• Projekt och driftsbudgeten är planerad och följs i stort. Vissa projekt fick anpassas i innehåll 
för att klara budgeten. 
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• Med anledning av den omorganisation som trädde i kraft den 1 jan 2021 slogs budget för 
Verkstad-, Trafik-, Gata-, Skog- och Parkenheterna ihop, vilket inneburit mycket arbete för att 
kunna följa upp budgeten rätt. 

• Arbete med att skapa översyn för både drift och investering sker varje vecka. 

• Uteblivna intäkter för parkeringsavgifter kartlades och utredning om uppdrag och behov av 
finansiering som väghållare inklusive trafikansvar kommer att ske under året för att tydliggöra 
kostnaderna. 

• Koordinator hade varje månad avstämning på projekt och driftbudget för hela verksamheten. 

• Handläggare/samordnare Park håller på att ta fram skötselplan och avtalsunderlag för 
utemiljöer kopplade till kommunala fastigheter. 

• Verkställande av exploateringsprojekt skedde inom ramen för enhetens uppdrag. 

• Gatu- och trafikenheten var projektledare inom ramen för sitt uppdrag istället för att köpa 
konsulttjänst i syfte att spara pengar. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 

Delårsredovisning januari-augusti 2021 
samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sammanfattning 
Samhälle och serviceförvaltningen har upprättat en delårsrapport, 
januari-augusti 2021. Delårsrapporten har upprättats i en mer omfattande 
version till samhällsbyggnadsnämnden. Utifrån denna kommer en 
sammanfattad version att rapporteras vidare till Kommunfullmäktige. 
 
Efter augusti månad redovisar samhällsbyggnadsnämnden ett resultat i 
förhållande till budget med minus 3 458 tkr.  
 
Helårsprognosen sätts totalt till - 4 600 tkr. 
 
Måluppfyllelse för samhällsbyggnadsnämndens och 
kommunfullmäktiges mål är totalt sett delvis uppfyllda vid 
delårsrapporteringen. Aktiviteter planeras och genomförs löpande utifrån 
målen för att nå måluppfyllelse.   
 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden tjänsteskrivelse den 3 september 2021 
Delårsredovisning januari-augusti 2021 samhällsbyggnadsnämnden 
  
 
Samhälle och serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsredovisning januari-augusti 
2021 samhällsbyggnadsnämnden 
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