BUDGET 2018

PLAN 2019–2020

Innehållsförteckning

En stark ekonomi gör det möjligt
att satsa på välfärden!
De senaste åren har kommunen haft goda eller till och
med mycket goda ekonomiska resultat. Det har gjort
att vi bland annat kunnat göra stora avsättningar till
pensioner för våra anställda och det i sin tur har minskat
de löpande kostnaderna för pensionsutbetalningar. Vi
har också kunnat finansiera investeringar i större utsträckning med egna pengar och på så sätt inte behövt
låna pengar.
Även om det har gått bra för Kristinehamn de senaste
åren finns orosmoln för kommande åren. Det handlar
om att kostnaderna ökar mer än intäkterna. Bland annat
för att vi har haft en kraftig befolkningsökning som
gör att vi måste utöka verksamheten inom framförallt
barnomsorg och skola. Volymökningar har också skett
inom socialtjänsten.
Den budget som vi antagit för 2018 utgår från de förutsättningarna. Trots det har vi kunnat göra satsningar
som är bra för Kristinehamnarna.
Nästa års budget möjliggör att skolan och socialtjänsten
får kompensation för volymökningar. Budgeten möjliggör att man kan anställa mer personal och socialtjänsten
kan avskaffa de delade turerna.
Socialnämnden fick i samband med budgetbeslutet ett
uppdrag att ta fram ett förslag om en operativ förebyggargrupp som jobbar med föräldrastöd och ungdomar både
med tidiga generella insatser, men även riktade insatser
vid särskilda händelser.
Skolan kommer precis som 2017 att få extra medel för
att fler elever uppnår godkända resultat. Verktygen är
bland annat förbättrad trivsel, ökad trygghet och jämställdhet.

Kristinehamn är en kulturstad där det finns en lång
tradition av satsningar inom kulturområdet. Budgeten för
2018 är inget undantag och det innebär bland annat att
vi har öppnat det historiska muséet i kvarteret Vågen.
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För första gången har vi haft elever som under sitt sommarlov ”testat på” att vara företagare vilket visat sig vara
positivt och vi kommer därför att sätta av pengar för
detta även sommaren 2018.
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Gatuunderhållet behöver förbättras och tekniska nämnden
har fått extra medel för att förbättra våra gator och vägar.

Horisontella perspektiv..................................................................... 13

När det gäller investeringar innebär budgeten för nästa
år mer pengar till landsbygden. Vi kommer också att
påbörja ombyggnad av torgen samt göra klart den nya
stadsparken vid Svinvallen. Vi behöver rusta upp och
investera i nya idrottsanläggningar, därför har vi avsatt
medel i nästa års budget för att påbörja en översyn av
samtliga idrottsanläggningar.
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2011 tog vi beslut om att bygga nya skollokaler och rusta
upp befintliga. Djurgårdsskolan och Stenstalidsskolan
är färdiga, upprustning och nybyggnation av Södermalmsskolan kommer bli klar under 2018 och samtidigt
kommer bygget av Teknik- och innovationscenter att
påbörjas. Bra skollokaler är viktigt både för elever och
personal. Under de senaste åren har vi också fått nya
förskolor och ytterligare en planeras.
Detta är nödvändiga satsningar som görs trots de orosmoln som finns och vi kan dessutom budgetera ett bra
resultat vilket är nödvändigt för att vi ska kunna göra
investeringar i framtiden utan att behöva låna pengar.
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Kommunfakta
Kommunens befolkning har de senaste fem åren
ökat med drygt 1 000 personer tack vare en ökad
inflyttning. Prognosen mellan 2016-2021 indikerar att
Kristinehamns befolkning ska öka med ytterligare drygt
400 personer. Fler invånare betyder en ökad efterfrågan
av kommunal service, allt från platser i förskola och
skola, behov av fler bostäder, fler behöver arbeten osv.

vilket även kommer att vara fokus de kommande åren.
Utmaningen för kommunen är att skatteintäkterna inte
ökar procentuellt i den takt investeringsbehoven ökar.
Detta innebär att kommunen måste göra noggranna
prioriteringar för att kunna säkerställa en ekonomi i
balans och se till att vi uppfyller den kommunala service
som efterfrågas.

Budgetarbetet har de senaste åren handlat om hur vi
ska kunna planera för och möta invånarnas ökade behov,

BEFOLKNINGSHISTORIK OCH PROGNOS
28 000

MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE

Antal
ledmöter

Parti
Moderaterna

7

Centerpartiet

5

Liberalerna

4

Kristdemokraterna

1

Socialdemokraterna

16

Vänsterpartiet

3

Miljöpartiet

2

Sverigedemokraterna

3

Totalt
27 000

41

Mandatfördelningen gäller fram t.o.m. 14 oktober 2018.

26 000

UTDEBITERING KRISTINEHAMNS KOMMUN
25 000

Skatter

24 000

23 000

22 000

21 000

2016

2017

2018

Kommunalskatt

22,45 kr

22,45 kr

22,45 kr

Landstingsskatt

11,20 kr

11,20 kr

11,20 kr

Begravningsavgift

0,33 kr

0,33 kr

0,33 kr

Kyrkoavgift

1,12 kr

1,12 kr

1,12 kr

Summa inkl kyrkoavgift

35,10 kr

35,10 kr

35,10 kr

Summa exkl kyrkoavgift

33,98 kr

33,98 kr

33,98 kr

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025

Trend
Prognos
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Kommunens organisation
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.
I kommunfullmäktige sitter det totalt 41 ledamöter från de olika partierna.
Under kommunfullmäktige finns det sex facknämnder, samt valnämnd och
fyra kommunalägda bolag. Det är kommunfullmäktige som utser ledamöter
i de respektive nämnder och bolag.

Kommunfullmäktige

Kommunrevision

Kommunstyrelse
Arbetsutskott
Personalutskott

Kommunledningsförvaltning

I Kristinehamn har socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet
majoritet och styr kommunen tillsammans.

Miljö- och byggnadsnämnd
Arbetsutskott

Arbetsutskott

Arbetsmarknadsutskott
Arbetsutskott

Kulturförvaltning

Miljö- och
stadsbyggnadsförvaltning

Skolförvaltning

Socialförvaltning

Arbetsutskott

Kristinehamnsbostäder AB

Skolnämnd

Socialnämnd

Kulturnämnd

Kristinehamns Energi AB

Kristinehamns
Industrifastigheter AB

Teknisk nämnd
Arbetsutskott

Valnämnd

Teknisk
förvaltning

Näringslivssamverkan
i Kristinehamn AB

Gemensamma nämnder
Bergslagens
räddningstjänst

6

Administrativ nämnd

Värdkommun Kristinehamn
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Överförmyndarnämnd

Värdkommun Kristinehamn

Drifts- och servicenämnd
Värdkommun Karlstad

Hjälpmedelsnämnd
Värd Landstinget

Kost- och servicenämnd
Värd Landstinget
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Vision
VÄNLIG

Här lever vi välkomnande och nära
varandra. En genuin känsla av omtanke och medvetenhet genomsyrar
vårt samhälle och inspirerar alla,
från unga till seniorer.
Hos oss kan du utveckla dig själv
och få kvalité i livets alla skeden
oavsett var du bor, jobbar eller
studerar.
Vi uppskattar mångfald och har en
internationell prägel genom turister,
företag och boende som trivs hos oss.
NYSKAPANDE

Vårt livskraftiga och kreativa
näringsliv bär vidare våra traditioner
genom att skapa framtidens innovationer.
I våra skolor får alla chansen att
växa och använda sina kvalitéer.
Vi växer med medvetenhet och skapar
tillsammans hållbara livsmiljöer.
Vi vågar och vi syns - Kristinehamn
är evenemangskommunen där kultur,
idrott och matupplevelser möts.
SKÄRGÅRDSKOMMUN

Här lever du nära vatten och har
möjlighet till Sveriges bästa
vardagsliv.
Vår stad, skärgård och landsbygd
bjuder på spontana mötesplatser för
rekreation och upplevelser.

foto: Peter Strömberg

Från vår idylliska stadskärna tar
du dig enkelt till skärgården där
Vänern och vår moderna hamn är
ett självklart nav för både logistik
och båtliv.

Styrmodell
Kristinehamns kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Styrmodellen visar hur Kristinehamns kommun
ska arbeta med planering av ekonomi och verksamheten
utifrån kommunens vision och övergripande mål samt
vara ett stöd till strategiska beslut. Modellen ska även
utgå från att all planering främjar god ekonomisk hushållning.

Prioriterade områden
5 års period
Horisontella perspektiv

KF:s övergripande mål
1 års period
Beslutas i juni samtidigt med rambudget

Det betyder att politikerna styr kommunen utifrån
beslutade mål samtidigt som budget är ett medel att
uppnå resultat.

Vision 2030
Kristinehamn 2030 – den vänliga och
nyskapande skärgårdskommunen

Vi planerar och följer upp våra verksamheter, jämför
resultat för att hela tiden få en ökad service och ett mervärde på de tjänster vi erbjuder till invånare och företag.

Vardagsliv

Boende, fritid, kultur, miljö

Näringsliv

Välfärd

Vård, utbildning, omsorg

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

Kristinehamn erbjuder
olika boendeformer
i attraktiva miljöer.
Kristinehamns kommun
erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids- och kulturliv.

Mätbara mål med tydliga
indikatorer som beslutas om
i nämnd eller bolag
som följs upp i samband med
delårsrapport och årsbokslut.

Inkludering

En välskött kommun

Infrastruktur

Företagande, arbete,
hållbar tillväxt

Ekonomi, medarbetare,
tillgångar

Logistik och kommunikation

Jämställdhet

Tillgänglighet

Trygghet

Välfärden ska kännetecknas av
goda och jämlika livsvillkor
i livets alla skeden.

Kristinehamns kommun ska
vara känd som en kommun
med ett gott företagsklimat
som skapar förutsättningar
för och bidrar till tillväxt.

Kristinehamns kommun
verkar för goda
kommunikationsmöjligheter
och en god infrastruktur.

Kristinehamns kommun
använder sina tillgångar på
ett effektivt, långsiktigt och
ändamålsenligt sätt.
Kristinehamns kommun ska
vara en attraktiv arbetsgivare.

Mätbara mål med tydliga
indikatorer som beslutas om
i nämnd eller bolag
som följs upp i samband med
delårsrapport och årsbokslut.

Mätbara mål med tydliga
indikatorer som beslutas om
i nämnd eller bolag
som följs upp i samband med
delårsrapport och årsbokslut.

Mätbara mål med tydliga
indikatorer som beslutas om
i nämnd eller bolag
som följs upp i samband med
delårsrapport och årsbokslut.

Mätbara mål med tydliga
indikatorer som beslutas om
i nämnd eller bolag
som följs upp i samband med
delårsrapport och årsbokslut.

Nämnder/bolag

Verksamhets/affärsplan med - aktiviteter

Indikatorer/effektmål
Intern budget
Klart i november

Till KF i dec/jan

För info i ett slutligt budgetdokument
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Lagstiftning
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Policy – KF
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Kommunfullmäktiges övergripande mål 2018

Horisontella perspektiv

VARDAGSLIV – BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ

Utöver kommunfullmäktiges övergripande mål finns horisontella perspektiv som ska genomsyra
kommunens verksamheter.

• Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer.
• Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids- och kulturliv.

EKOLOGISK, SOCIAL OCH EKONOMISK HÅLLBARHET
VÄLFÄRD – VÅRD, UTBILDNING OCH OMSORG

• Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden.
NÄRINGSLIV – FÖRETAGANDE, ARBETE OCH HÅLLBAR TILLVÄXT

• Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat
som skapar förutsättningar för och bidrar till tillväxt.

”I Kristinehamns kommun strävar vi efter en hållbar utveckling som tillgodoser människors behov
utan att det går ut över kommande generationer, djur eller natur.”
INKLUDERING

”I Kristinehamn är det viktigt att alla känner sig lika behandlade, delaktiga och får en chans att växa
och använda sina kvalitéer.”
JÄMSTÄLLDHET

INFRASTRUKTUR – LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION

• Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur.
EN VÄLSKÖTT KOMMUN – EKONOMI, MEDARBETARE OCH TILLGÅNGAR

• Kristinehamns kommun använder sina tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt.
• Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

”Kristinehamns kommun strävar efter likvärdig verksamhet och jämställd fördelning av medel för alla;
flickor och pojkar, kvinnor och män.”
TILLGÄNGLIGHET

”I Kristinehamns kommun erbjuder vi god service och tillgänglighet för alla.”
TRYGGHET

”I Kristinehamns kommun ska du känna dig trygg både med de tjänster vi erbjuder och din livsmiljö.”

Kristinehamns kommun möter framtidens utmaningar genom att verka för ett hållbart samhälle socialt,
ekonomiskt och ekologiskt. Vi arbetar också för att vara
en jämställd, inkluderande, trygg och tillgänglig kommun
för alla som bor, arbetar och vistas här. Genom att arbeta
för ökad kunskap och medvetenhet i dessa frågor, är
syftet att skapa ett öppet förhållningssätt till och gott
bemötande av medborgare, brukare och kollegor. Alla
ska känna sig inkluderade och välkomna i våra verksamheter och i vår kommun.
Medarbetare och förtroendevalda i Kristinehamns
kommun ska ha grundläggande kunskaper om genus-,
jämställdhet- och HBTQ-frågor, vilket sker genom
kontinuerliga utbildningsinsatser.
Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv finns med i alla led av beslutsfattande,
planering och utförande av verksamheter och är den
metod som används i jämställdhetsarbetet på nationell-,
regional- och kommunal nivå i Sverige. För att kvalitetssäkra kommunens verksamheter utifrån ett jämställd1
2
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hetsperspektiv har Kristinehamns kommun ratificerat
CEMR-deklarationen1. Kommunen deltar också i ett
SKL-projekt, Projekt Modellkommuner, som är ett
projekt om att lära och lära ut för att arbeta systematiskt
med jämställdhetsintegrering, med målet att kommunen
ska ha en jämställd service och resursfördelning.
Kommunen är också en stor arbetsgivare och i kommunens Jämställdhet- och HBTQ-plan finns mål och
aktiviteter för det interna arbetet. I Kristinehamns
kommuns Folkhälsoplan2 är frågor som rör barn och
ungdomar, jämställdhet och demokrati samt funktionshinder prioriterade områden. Barnkonventionens synsätt
med ett medvetet och normkritiskt genus-, jämställdhet- och mångfaldsperspektiv ska integreras i det
ordinarie arbetet i alla kommunens nämnder, förvaltningar och verksamheter.
Under 2018 fortsätter vi arbetet med att identifiera utvecklingsområden för att ytterligare intensifiera arbetet
med att implementera de horisontella perspektiven i våra
verksamheter.

Council of European Municipalities and Regions. En deklaration för jämställdhet i EU.
Folkhälsoplan för Kristinehamns kommun KS/2014:247.
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Ekonomiåret 2018

God ekonomisk hushållning

KF = kommunfullmäktige
KS = kommunstyrelsen

Kommunallagen ställer krav på att kommunerna ska
ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

BUDGETBEREDNING:
(mars/april)
Genomgång förutsättningar,
omvärldbevakning,
befolkningsprognoser,
standardkostnader,
genomgång övergripande
mål, skatteprognoser, prel.
budgetramar. Uppdrag till
nämnderna att, ta fram
förslag/ev. förändringar
för att nå budget i balans.

BESLUT I KF: Taxor för 2019.
DEC

JAN

NOV

FEB

BESLUT I NÄMNDERNA:
Verksamhetsplan och
detaljbudget.
OKT

Det finansiella perspektivet handlar om kommunens
finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är
att varje generation själv måste bära kostnaderna för den
service som den konsumerar. Finansiella mål behövs för
att betona att ekonomin är en begränsning för i vilken
omfattning verksamheten kan bedrivas.
Verksamhetsperspektivet handlar om kommunens
förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att åstadkomma
detta behövs tydliga och mätbara verksamhetsmål som

är möjliga att utvärdera. Förutom att målen ska stödja
att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt anger målen den politiska inriktningen för
verksamheterna. Målen tydliggör även det kommunala
uppdraget för kommuninvånarna och andra intressenter.
Verksamhetsmål och finansiella mål hänger på så sätt
ihop för att god ekonomisk hushållning skall uppnås.
Kristinehamns kommun definierar att god ekonomisk
hushållning uppnås när det ekonomiska resultatet är
positivt, de finansiella målen är uppfyllda och kommunen
rör sig i riktning mot fastställda verksamhetsmål. På
lång sikt måste kommunen planera för ett större överskott till reserver för kommande investeringar och för
den service kommande generationer kommer efterfråga.

MAR

BESLUT I KS/KF:
Årsbokslut.
APR

SEP

Prognos per 30/4.

Delårsrapport och
prognos per 31/8.

AUG

MAJ

JUL

JUN

BUDGETBEREDNING:
(april/maj)
1-2 dagar genomgång av
nämndernas beslut/förslag.
Investeringsplaner.
Ta fram förslag till beslut.

BESLUT I KF:
Övergripande mål
Driftbudget - budgetramar till nämnderna
Resultat och balansbudget
Skattesats
Upplåningsram
Investeringsbudget
Ev. beslut om ändring i taxekonstruktion
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Resultatbudget

Balansbudget

Resultatbudget 2018, plan 2019-2020

Balansbudget 2018, plan 2019-2020
Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

-1 386,6

-1 413,0

-1 437,5

-49,3

-49,3

-54,3

-1 435,9

-1 262,3

-1 491,8

1 082,8

1 120,7

1 161,0

385,6

375,5

365,1

4,1

4,0

4,0

Finansiella kostnader

-10,6

-11,0

-11,2

Årets resultat

25,9

26,8

27,1

Resultat som andel av skatter/statsbidrag

1,8%

1,8%

1,8%

-97,8%

-97,7%

-97,8%

Verksamhetens nettokostnad består av

2018

2019

2020

Nämndernas kostnader inkl avskrivningar

1 353,8

1 376,8

1 402,3

varav kompensation för volymökningar

54,2

54,2

55,0

varav löneökning föregående år

20,0

23,0

20,0

Pensioner

40,0

42,0

45,0

Löneökning innevarande år

23,0

20,0

27,0

KS oförutsedda/integration/volymökningar

10,0

10,0

4,0

Föreningsbidrag

5,5

5,5

5,5

Ökade hyreskostnader, avser skolprojekten

3,6

8,0

8,0

1 435,9

1 462,3

1 491,8

(Miljontals kronor)
Verksamhetens nettokostnader

(Not 1)

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter

Nettokostnad i % av skatter och statsbidrag

Budget
2018

(Miljontals kronor)

Plan
2019

Plan
2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader, anläggningar

1 237,8

1 319,5

1 369,5

Summa anläggningstillgångar

1 237,8

1 319,5

1 369,5

82,8

70,0

80,0

82,8

70,0

80,0

1 320,6

1 389,5

1 449,5

720,9

747,7

774,8

25,9

26,8

27,1

36,0

37,0

39,0

Långfristiga skulder

463,7

544,8

555,7

Kortfristiga skulder

100,0

60,0

80,0

563,7

604,8

635,7

1 320,6

1 389,5

1 449,5

55%

54%

53%

Omsättningstillgångar
Kassa, bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

(Not 1)

Summa verksamhetens nettokostnader

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital
Därav årets resultat
Avsättningar för pensioner
Skulder

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Soliditet (%)
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Kassaflödesbudget

Nämndernas driftbudget

Kassaflödesbudget 2018, plan 2019-2020

Driftbudget 2018, plan 2019-2020
Budget
2018

(Miljontals kronor)

Plan
2019

Plan
2020

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

25,9

26,8

27,1

Avskrivningar

55,0

55,0

55,0

1,4

1,4

1,4

82,3

83,2

83,5

Nya investeringar

-19,2

-22,9

-10,6

Reinvesteringar

-43,2

-29,2

-16,2

-100,0

-88,0

0,0

Avsättningar till pensionsskuld m.m.
Medel från den löpande verksamheten
Skattefinansierade investeringar

Skolprojektet kvarstående
Avgiftsfinansierade investeringar (VA-verksamhet)
Nya investeringar i VA/Renhållningsverksamheten

-4,3

-3,5

-3,5

Reinvesteringar i VA/Renhållningsverksamhetet

-17,0

-9,6

-10,2

Behov av lån, skattefinansierade investeringar

0,0

0,0

0,0

Behov av lån, skolprojekten

100,0

88,0

0,0

Behov av lån, VA/Renhållning

21,3

13,1

13,7

-20

-20,0

-20,0

0

11,2

36,7

Amortering lån
Förändring likvida medel

18
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Plan
2019

Plan
2020

KF

2 786

2 786

2 786

KS

128 024

128 024

128 024

Skolnämnd

524 691

524 691

524 341

Socialnämnd

587 105

587 105

587 105

Teknisk nämnd

42 194

42 194

43 044

VA

-14 100

-14 100

-14 100

-970

-970

-970

Kulturnämnd

18 313

18 313

18 313

Miljö- och Byggnadsnämnden

10 071

10 071

10 071

Östra Värmlands överförmyndarnämnd

2 686

2 686

2 686

Gemensam administrativ nämnd

3 572

3 572

3 572

Revisionen

1 071

1 071

1 071

51

51

51

1 305 494

1 305 494

1 305 994

Renhållning

Valnämnden

Finansieringsverksamheten

Budget
2018

Nämnder (Tusentals kronor)

Summa totala driftsramar
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Investeringsbudget 2018, plan 2019-2020
Nyinv./
Reinv.

(Tusentals kronor)

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Nyinv./
Reinv.

(Tusentals kronor)

SAMMANSTÄLLNING

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Totalt Kommunstyrelsen

7 850

7 150

5 000

Totalt Skolförvaltningen

7 500

0

0

Totalt Socialförvaltningen

2 000

935

795

43 050

43 050

1 500

Skrivbord, höj- och sänkbara

Re

125

125

125

Inventarier gemensamma ytor

Re

150

150

150

Sängar

Re

200

200

200

15 900

Sängbord

Re

115

50

50

300

4 500

Madrasser

Re

200

200

120

450

500

0

Dekontaminator

Re

50

50

50

Totala investeringar, skattefinansierade

62 350

49 570

28 825

Takliftar (fasta/mobila)

Re

100

100

100

Totalt Va- och renhållning,
avgiftsfinansierad verksamhet

21 280

13 110

13 730

Smarttelefon/uppföljning inom Hemtjänsten

Ny

1 000

Dekontaminator fyra st/år (diskmaskiner)

Ny

60

60

2 000

935

Totalt Tekniska förvaltningen, skattefin. verksamhet
Totalt Kulturförvaltningen
Totalt Miljö- och Byggförvaltningen

Varav nyinvesteringar skattefinansierade

19 160

22 895

10 630

Varav reinvesteringar skattefinansierade

43 190

26 675

16 195

Varav nyinvesteringar taxefinansierade

4 300

3 500

3 500

Varav reinvesteringar taxefinansierade

16 980

9 610

10 230

Totalt Socialförvaltningen

795

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

KOMMUNSTYRELSEN

Ombyggnad/nybyggnation/flytt av korsningen Nyvelius

Ny

700

Korsningen Ringvägen/Fältvägen/Södra Staketgatan

Ny

0

3 000

Centrumprojekt Torgen

Ny

8 000

8 000

Stadspark Svinvallen

Ny

10 000

Nytt verksamhetssystem ÖF- Kristinehamns del

Ny

100

Nytt ärende och dokumenthanteringssystem

Ny

200

GC Tallundsv
för att binda samman GC Ringvägen med GC Fältvägen

Ny

E-arkiv verksamhetssystem

Ny

300

Reinvestering gatubelysning

Re

1 800

Kundtjänst/ärendehantering
(Medborgarkontor/Kontaktcenter)

Ny

Reinvestering trafiksignaler

Re

250

IT-säkerhet plattform fortsättning

Ny

Industrispår

Re

300

300

Reservkraft/ledningar (MSB)

Ny

Reinvestering Broar

Re

0

1 000

Investeringar landsbygden

Ny

1 000

Reinvestering svängbron Sanna

Re

5 500

KS oförutsedda

Ny

5 000

5 000

5 000

Reinvestering beläggning, skyltning GC/målpunkter

Re

600

600

7 850

7 150

5 000

Eftersatt beläggningsunderhåll vägnätet/gator

Re

0

0

Felande länkar GC-nätet

Re

0

1 000

Enkelt avhjälpta hinder

Re

500

500

Utbyte ställverk Björkvallen

Re

1 000

Totalt Kommunstyrelsen

150
1 250
2 000

SKOLFÖRVALTNINGEN

800
900

900

Möbler, inventarier KTIC/ny gymnasieskolan

Ny

3 000

Utbyte kommunala bryggor

Re

1 000

Inventarier ny förskola

Ny

2 000

Reinvestering gata

Re

5 000

5 000

5 000

Inventarier SFI och VUX

Ny

1 500

Totalt Gata/Park/Fritid

33 950

21 800

5 900

Diverse maskiner och möbler, inventarier

Ny

1 000

Totalt Skolförvaltningen
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Gata/Park/Fritid

7 500
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Nyinv./
Reinv.

(Tusentals kronor)

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Fastighet

Nyinv./
Reinv.

(Tusentals kronor)

Plan
2019

Plan
2020

Genomförandet detaljplaner, m.m.

Reinvesteringar Skolförvaltningen

Re

2 000

2 000

2 000

Genomförande DP Vålösundet 4

Ny

Reinvesteringar Socialförvaltningen

Re

1 000

1 000

1 000

Genomförande DP Marieberg

Ny

Reinvesteringar Kulturförvaltningen

Re

500

500

500

Centrumutvecking: Centrumhållplats

Ny

750

Utredningar, idrott, exploateringar m.m.

Re

1 000

1 000

1 000

Centrumutveckling: Skate stadsparken

Ny

500

Sannaplanerna

Re

2 000

2 000

Våtmarker, demonstrationsvåtmarker

Ny

185

6 500

6 500

Naturområde Sanna: Röjning A-åtgärder

Ny

750

Naturområde Sanna: Marktäckning m.m.

Ny

750

Naturområde Sanna: GC

Ny

700

Stråk Sanna Skymningen

Ny

750

Totalt Fastighet

4 500

Kost
Brogårdsskolan

Re

Reinvesteringar maskiner

Re

Totalt Kost

1 500

3 500

GC bytespunkt Bäckhammar

Ny

500

2 000

500

Landsbygdsprocess:
Förbättrad trafiksäkerhet Stolpen, Ölme + infart Ölme

Ny

1 000

Landsbygdsprocess: Bäckhammar attraktivitet

Ny

750

8 000

9 000

Fastighetsunderhåll

Re

600

300

Reservkraft Nybble Vattenverk

Re

700

Reservkraft Bäckhammars Vattenverk

Re

700
10 000

9 300

10 000

Totalt Genomförandet detaljplaner, m.m.
Totalt Tekniska förvaltningen

10 000

350

2 100

10 385

5 630

64 330

53 795

30 260

Ny

200

Teknik muséet (kassa/disk, belysning, entré, inredning m.m.)

300

Utbyte av trasiga och hyrda containrar

Re

300

Bokhyllor

Re

900

Utbyte av belysning Strandmossen till LED

Re

140

Kompl invest Bib; golv, inredningsdesign, 50-tal

Re

400

Utredning anpassning/ombygg. av ytor Strandmossen

Re

200

Bokbuss

Re

Flytt och iordningsställande av ÅVS

Re

340

110

230

Sluttäckning deponi, punktinsats

Ny

3 500

3 500

3 500

Inköp av lastväxlarsläp

Ny

800

Sopbilar

Re

4 000

Miljöstationer

Re

Maskiner

Re

2 000
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3 810

Totalt Kulturförvaltningen

4 500
1 500

300

4 500

MILJÖ- OCH
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

200
11 280

130

KULTURFÖRVALTNINGEN
Kompl invest KH; Hörselslinga, teknik, möbler

Renhållning

3 500

2 000

500

Re

Totalt Renhållningen

2 000

500

Sanering

Totalt VA

500

500

VA
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Budget
2018

3 730

Konvertering av verksamhetssystemet Ecos till Ecos 2

Ny

450

0

0

Inköp av verksamhetssystem för bygg

Ny

0

500

0

450

500

0

Totalt Miljö- och byggnadsnämnden
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens uppdrag

Nämndernas verksamhetsplaner

24
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Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska
förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen
ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders,
kommunala bolags och kommunalförbunds verksamheter. Kommunstyrelsens förvaltning är kommunledningsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen består av kansliavdelningen, ekonomiavdelningen, personalavdelningen,
IT-avdelningen och planeringsavdelningen. Kommunledningsförvaltningen arbetar kommunövergripande

med att stärka samordning och samsyn mellan
förvaltningarna i gemensamma frågor. Förvaltningen
ansvarar bland annat för ärendeberedning och administrativt stöd, finans- och redovisningsfrågor, budget och
planering, upphandling och inköpstöd, personaladministration, samhällsbyggnadsfrågor och kommunens fysiska utveckling, översiktlig planering för
användning av mark och vatten samt upprättandet av
detaljplaner, kollektivtrafik, IT-frågor och E-tjänster,
information/kommunikation, besöks- och turismnäring, demokrati och jämställdhet, miljö- och säkerhetssamordning, EU och internationellt arbete, samordning av det drogförebyggande arbetet samt integration.
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Kommunstyrelsens verksamhetsmål

Driftbudget 2018, plan 2019–2020
2018

2019

2020

138 190

138 190

138 190

KF

1 712

1 712

1 712

Nämndmål

Indikatorer

Partistöd

1 074

1 074

1 074

Kristinehamns kommun erbjuder olika boendeformer
i attraktiva miljöer.

Befolkningsutveckling, ska öka.

Utveckla trevligare och mer levande centrummiljöer.

Antal färdiga detaljplaner för bostäder i olika
boendeformer, minst 200.

Budgetram (Tusentals kronor)

VARDAGSLIV – BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ

KS:
Nämnd och styrelseverksamhet

Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer

Undersökning ”Bäst att bo" (Fokus), plats 136 eller
bättre.

4 616

4 616

4 616

58 200

58 200

58 200

1 090

1 090

1 090

Kollektivtrafik och färdtjänst

30 943

30 943

30 943

Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids- och kulturliv

Bergslagens Räddningstjänst

25 319

25 319

25 319

Nämndmål

Indikatorer

7 449

7 449

7 449

780

780

780

Göra Kristinehamn till en attraktiv och känd skärgårdskommun och stärka stadens koppling med Vänern.

Antal gästnätter, ska öka (SCB, Turist ekonomisk
modell TEM).

5 545

5 545

5 545

Erbjuda lättillgängliga rekreationsområden i anslutning
till tätorterna.

Antaget grönstrukturprogram.

Civilförsvar

339

339

339

Integration

0

0

0

IT

0

0

0

1 071

1 071

1 071

51

51

51

138 190

138 190

138 190

Gemensamma kostnader
Diverse föreningar

Planeringsavdelning
Miljösamordning
Turism och besöksnäring

Valnämnd
Revision
Summa total

VÄLFÄRD – VÅRD, UTBILDNING OCH OMSORG
Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden
Nämndmål

Indikatorer

Identifiera behov och skapa en planberedskap
för lokalförsörjning.

Antagen lokalförsörjningsplan.

NÄRINGSLIV – FÖRETAGANDE, ARBETE OCH HÅLLBAR TILLVÄXT
VARAV FÖRDELNING ENLIGT LOKALA TILLVÄXT PROGRAMMET (LTP):
LOKALT TILLVÄXTPROGRAM DRIFT 2018
Åtagande (Tusentals kronor)
Infrastruktur, logistik, kommunikationer, samarbeten m.m.

200

Centrumutveckling

300

Wifi stadskärnan

450

Landsbygdsprocessen

200

Bredbandssamordnare

250

Summa

26

Kostnad

Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda
förutsättningar för och bidrar till tillväxt
Nämndmål

Indikatorer

Förbättra service och tillgänglighet för företagare som
har kontakt med kommunen.

NKI företagsklimat (insiktsmätning SKL).
Informationsindex, företagarperspektivet.

Kfs övergripande mål

1 400
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INFRASTRUKTUR – LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION

Verksamheten 2018 med utblick mot framtiden

Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur
Nämndmål

Indikatorer

Integrera Kristinehamns kommun i Karlstads,
Karlskogas och Örebros lokala arbetsmarknader.

Restiderna med tåg och buss ska vara lika eller
förkortas jämfört med föregående år (Resrobot).
Antagen handlingsplan för kollektivtrafik.

Skapa förutsättningar för att bli Värmlands och
Örebro regionala huvudhamn i Vänern.

Antal ton hanterat sjögods i Vänerhamn,
ska öka jämfört med föregående år.
Antaget ägardirektiv för Vänerhamn.

Kristinehamn kommun ska kunna erbjuda 70% av
permanentboende och företag tillgång till 100 Mbit/s
bredband via marknadens operatörer.

Andel hushåll och företag som har tillgång till
bredband (statistik från PTS).

Få fler medborgare och kunder att nyttja kommunens
digitala självservicetjänster.

Antalet digitala ansökningar, ska öka jämfört med
föregående år (egen mätning).

Kristinehamns kommun har ett gott bemötande och
en god tillgänglighet.

Informationsindex totalt, ska öka jämfört med
föregående mätning (KKiK).
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt
med kommunen, bibehållas jämfört med föregående
mätning (KKiK).

EN VÄLSKÖTT KOMMUN – EKONOMI, MEDARBETARE OCH TILLGÅNGAR

Kristinehamns kommun står inför flera utmaningar
kommande år, att vara en attraktiv kommun och arbetsgivare är viktigt för att kunna behålla dels skatteintäkter
men också arbetskraft i kommunen. Vi ser att befolkningen inte ökar i samma takt som de senaste åren.
De åldersgrupper som ökar mest är de mellan 0-19 år
och de från 74 år och uppåt vilket betyder ökat behov
av kommunal service. Kommunens arbete med att vara
en attraktiv arbetsgivare fortsätter under 2018. Medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten
2017 ligger till grund för utbildningar i medarbetarskap,
extra stöd till chefer och bland annat nya förmåner för
anställda.
Kommunens nya översiktsplan kommer att antas under
2018. Översiktsplanen kommer att ersätta kommunens
lokala tillväxtprogram vilket innebär att översiktsplanen
kommer ha stor betydelse för framtida planeringar och
investeringar.

Nya ägardirektiv avses att antas för Vänerhamn som
kan leda till ett investeringsbehov i hamnen under 2019
och framåt.
SKL – Sveriges Kommuner och Landsting har under de
senaste åren pekat ut digitaliseringen som den starkaste
förändringsfaktorn i samhället. Välfärden behöver dra
nytta av digitaliseringens möjligheter för att bli effektivare,
mer tillgänglig och erbjuda en enklare vardag för invånare
och medarbetare.
För att lyckas med detta krävs ett ledarskap av såväl förtroendevalda som chefer att fokusera på digitaliseringens
möjligheter för att utveckla verksamheten och servicen.
Som ett led i detta arbete kommer vi under 2018 att
genomföra en konferens med temat Vässa Välfärden
med digitalisering.

Kommunens förslag till översvämningsplan har varit på
remiss och bedöms antas under 2018. Kunskapen och
förslagen i översvämningsplanen behöver integreras i
kommunens risk- och sårbarhetsanalys när den revideras
under nästa mandatperiod.

Kristinehamns kommun använder tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt
Nämndmål

Indikatorer

Investeringar ska hanteras med egna medel.

Andel investeringar som genomförts med
egna medel, (%).

Soliditeten ska öka.

Soliditet, (%).

Överskottsmålet ska vara minst 2% av skatter
och statsbidrag.

Överskottsmål, (%).

Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Nämndmål

Indikatorer

Nöjda medarbetare som är ambassadörer
för Kristinehamns kommun.

Hållbart medarbetar engagemang, (HME)-enkät.

Friskare medarbetare.

Mätning av sjukfrånvaron, ska minska till 5,6%
eller lägre 2018.

Kfs övergripande mål
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Skolnämnden
Skolnämndens uppdrag
Skolnämndens ansvarsområde är utbildning och undervisning av barn, elever och vuxna från förskola till vuxenutbildning. Förskolan och förskoleklassen är frivillig,
medan grundskoleutbildningen är obligatorisk i nio år.
Gymnasieskolan är treårig och frivillig. Ungdomar som
har avslutat grundsärskolan har rätt att gå gymnasiesärskolan som är fyraårig.
Förskola

Förskolan lägger grunden för den första delen av det
lärande som fortsätter resten av livet. Förskolan ska vara
rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen
får möjlighet att lära genom en utmanande, lärorik och
trygg miljö genom skapande och utforskande, enskilt,
i grupp och tillsammans med personal. De får möjlighet
att synliggöra sitt lärande genom leken som verktyg.
Det är ca 1 000 barn inskrivna i förskoleverksamheten.
I Kristinehamn finns även sju fristående förskolor.
Dessa har godkänts av skolnämnden men har annan
ansvarig huvudman. För fristående förskolor gäller
samma regler som för kommunala förskolor. Ca 150
barn finns inskrivna i de fristående förskolorna.
Förskoleklass

Från och med det år ett barn fyller sex år är kommunen
skyldig att erbjuda plats i förskoleklass. Förskoleklassen
är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett
läsår. I förskoleklassens uppdrag ingår att: stimulera
elevers utveckling och lärande och förbereda dem
för fortsatt utbildning, utbildningen ska utgå från en
helhetssyn på eleven och elevens behov och att främja
allsidiga kontakter och social gemenskap. Antalet barn
är inräknat i grundskolans siffror nedan.
Grundskola

Grundskolan är nioårig, med möjlighet till förlängning
med ett eller två år. Grundskolan ska ge eleverna
kunskaper, normer och värden och möjlighet att
utveckla ett antal förmågor. Skolan ska främja elevernas
utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
Ca 2 600 elever varav 38 asylsökande är inskrivna i
förskoleklass, grund- och grundsärskolan.
Mottagningsenhet – grundskola

I Kristinehamn finns en mottagningsenhet för nyanlända barn och elever. En mottagningsenhet tar emot
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barn och elever för inskrivning och eventuell kartläggning steg 1 och 2 (skolbakgrund, litteracitet och
numeracitet), samt vidare utslussning till olika enheter.
Antalet elever ingår i respektive skolforms siffror ovan.
Grundsärskola/träningsskola

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för
elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans
kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan omfattar utbildning i
ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination
av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt
grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat
ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling,
social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt
deltagande i samhället. Antalet elever är inräknade i
grundskolans siffror ovan.
Inom grundsärskolan finns inriktningen träningsskola
som är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig
hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för
enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik,
vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.
Fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen
och skolan och erbjuda omsorg när föräldrar arbetar
eller studerar. Fritidshemmet ska stimulera elevernas
utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull
fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Fritidshem är till för barn från sex års ålder till och med
vårterminen det år då de fyller tretton år. Ca 920 barn
finns inskrivna i verksamheten. I kommunen finns ett
fristående fritidshem med 20 barn inskrivna.
Fritidsgårdar

I kommunen finns fyra fritidsgårdar, två i tätorten,
en i Bäckhammar och en i Björneborg. Tre drivs i
kommunal regi den fjärde drivs av KFUM enligt avtal
av kommunen. Fritidsgårdarna är öppna på kvällstid
företrädesvis på vardagar. Ungdomar från åk 7 och äldre
är den huvudsakliga besöksgruppen.
Gymnasieskola

Gymnasieskolan är treårig och frivillig. Kristinehamns
kommun anordnar fem högskoleförberedande program
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samt två yrkesprogram på Brogårdsgymnasiet och tre
yrkesprogram på Presterudsgymnasiet. Delar av introduktionsprogrammen för elever som inte är behöriga till
nationellt program finns på båda gymnasieskolorna.
Ca 640 elever finns inskrivna i gymnasieskolan.
Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig och är till
för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.
Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det
finns också individuella program för elever som behöver
en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Antalet elever är inräknat i gymnasieskolans
siffror ovan.

Musik/kulturgaranti

Musikskolan är en frivillig verksamhet för barn och
ungdomar i åldrarna 5-19 år. Runt 400 elever deltar
årligen i musikskolans olika kurser. Olika kulturella
uttryck som musik, dans, teater, film och skrivande
integreras i förskolan/skolan genom det kulturpedagogiska arbete som genomförs inom kulturgarantin,
vilken omfattar alla barn och unga från förskolan till
gymnasiet.

Kommunal vuxenutbildning

Målet för vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas
och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att
utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att
stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att
främja sin personliga utveckling. Kommunal vuxenutbildning erbjuds i form av svenska för invandrare
samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.
Svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat
modersmål än svenska grundläggande kunskaper i
svenska språket. Utbildningen ger språkliga redskap
för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-,
samhälls- och arbetsliv. Grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning har sin motsvarighet i grundskolan
respektive gymnasieskolan. Inom yrkesvux erbjuds bl.a.
omvårdnadsutbildning. Antalet inskrivna elever i
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för
vuxna och svenska för invandrare är ca 670 st.
Särskild utbildning för vuxna

Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller
förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt
lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper
och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i
arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga
utveckling. Skolformen finns på två nivåer: grundläggande nivå inklusive träningsskolenivå och gymnasial
nivå. Antal elever är 13 st.
Yrkeshögskola

Vi bedriver en tvåårig eftergymnasia l yrkeshögskoleutbildning; Vårdadministratör/Medicinsk sekreterare.
Antal elever är 40 st.

Annan pedagogisk verksamhet
Pedagogisk omsorg – Nio (varav ett fristående)
familjedaghem finns i kommunen. Ca 55 förskole- och
fritidsbarn är inskrivna där.
Omsorg på obekväm tid – Omsorg för barn vars
föräldrar arbetar kvällar, nätter och helger anordnas på
avdelningen Humlan. 78 barn är inskrivna på Humlan.
Dessa barn har även plats i förskola eller i fritidshem
och är också inräknade där.
Öppen förskola – Skolnämnden driver för närvarande
två öppna förskolor, Källan och Lekverkstaden. De
vänder sig till föräldrar och barn och har som huvuduppdrag att ge stöd i föräldraskapet.
Kommunens aktivitetsansvar (KAA) gäller för
ungdomar som är folkbok förda i kommunen och som
fullgjort skolplikten men som inte genomför eller har
fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
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Driftbudget 2018, plan 2019–2020

VÄLFÄRD – VÅRD, UTBILDNING OCH OMSORG
Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden

Budgetram (Tusentals kronor)

2018

2019

2020

524 691

524 691

524 341

350

350

Varav särskilda satsningar:
Projekt ökad jämställdhet och trygghet

Nämndmål

Indikatorer

Alla elever når minst godkänt (betyget E)
i alla ämnen i grundskolan.

Uppföljning av kvalitet i förskolan genom SKL:s
verktyg SAMSA.

Alla elever som lämnar åk 9 är behöriga till
gymnasieskolan.

Samtliga elever i åk 1 kan läsa.
Skolverkets bedömningsmaterial används.
Betygsstatistiken för åk 9 visar att antalet elever
som når minst godkänt betyg i alla ämnen ökar.

Varav fördelad på följande verksamhetsområden:
Skolnämnd

1 250

1 250

1 250

Övergripande verksamhet

192 016

192 016

191 666

Barnomsorg

105 162

105 162

105 162

Grundskola

168 517

168 517

168 517

Gymnasieskola

46 078

46 078

46 078

Vuxenutbildning

3 160

3 160

3 160

SFI

4 856

4 856

4 856

Musikskolan

7 500

7 500

7 500

Feriearbete

900

900

900

-4 748

-4 748

-4 748

524 691

524 691

524 341

Sparkrav
Summa total

Skillnaden i måluppfyllelse mellan flickor
och pojkar minskar.
Skolpliktsbevakningen visar att närvaron ökar.
Alla elever som lämnar gymnasieskolan har
gymnasieexamen.

Skolpliktsbevakningen visar att närvaron ökar.

Kompetensnivån hos elever inom vuxenutbildningen
höjs och anpassas till arbetsmarknadens behov och
samhällets utveckling.

Fler elever lämnar vuxenutbildningen med
godkända betyg.

Alla barn och elever har en trygg arbetsmiljö,
fri från kränkningar och trakasserier.

Trygghetsundersökning visar att barn och elever
upplever att deras arbetsmiljö är trygg.

Betygsstatistiken visar att andelen elever med
gymnasieexamen ökar.

NÄRINGSLIV – FÖRETAGANDE, ARBETE OCH HÅLLBAR TILLVÄXT
Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar
för och bidrar till tillväxt

Skolnämndens verksamhetsmål

Nämndmål

Indikatorer
Fler elever går ut med yrkesexamen.

VARDAGSLIV – BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ

Samtliga elever på program/kurser med yrkesinriktning
tar examen och är anställningsbara.
Samarbetet mellan skola och näringsliv ska öka.

Antalet aktiviteter i samverkande anda ökar.

Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids- och kulturliv
Nämndmål

Indikatorer

Barn och elever ska garanteras kulturupplevelser.

Kulturgarantins utbud har kommit samtliga barn
och elever till del.

Att genom musikskolan och fritidsgårdarna verka
för att barn och elever får en meningsfull fritid.

Antalet barn och elever i musikskolans och
fritidsgårdarnas verksamhet är konstant eller ökar.

Kfs övergripande mål

INFRASTRUKTUR – LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION
Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur
Nämndmål

Indikatorer

Vi har en hög tillgänglighet av digitala resurser i
samtliga verksamheter. Den digitala miljön utvecklas
i ett helhetsperspektiv i riktning mot mer pedagogik
och mindre administration.

Antalet digitala enheter i förhållande till totala
antalet elever i förskoleklass till gymnasieskola,
ska öka.

Kfs övergripande mål
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EN VÄLSKÖTT KOMMUN – EKONOMI, MEDARBETARE OCH TILLGÅNGAR
Kristinehamns kommun använder tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt
Nämndmål

Indikatorer

Skolnämndens budgetmodell kompenserar för
socioekonomiska skillnader mellan enheterna.

Skillnaden mellan elevgruppers meritvärde i åk 9,
grundat i föräldrars utbildningsnivå, ska minska
(statistik från SIRIS och SALSA).

Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Nämndmål

Indikatorer

All personal har en god arbetsmiljö, fri från kränkningar
och trakasserier.

Uppföljning av antalet insatser via Hälsopotten.

Skolförvaltningen arbetar aktivt för att rekrytera
och behålla personal i syfte att öka andelen
behöriga pedagoger.

Andelen behöriga pedagoger ökar i samtliga
verksamheter.

Kfs övergripande mål

Verksamheten 2018 med utblick mot framtiden
Skolförvaltningens ledord "helikopterperspektiv, lojalitet,
tillit och likvärdighet" återkommer i samtalen om de
utmaningar verksamheterna möter. Organisationen
förändras och under 2018 kommer fyra av våra förskolechefer att gå i pension. I samband med detta organiseras
tre nya förskoleområden som leds av förskolechef med
stöd av biträdande förskolechefer. Teamorganisationen
är därmed genomförd från förskola till gymnasium.
Vi ser ett ökat antal barn inom förskolan som på sikt
kommer att ha rätt till särskola på grund av intellektuell
funktionsnedsättning. Dessa barn behöver tidig stimulans som är svårt att organisera med ordinarie bemanning i våra förskolor.
Utifrån skolenheternas placering har skolförvaltningen
en utmaning att arbeta för integration samt motverka
segregation i grundskolan. Några av våra enheter har en
mycket stor andel elever med annat modersmål vilket
utgör en utmaning för personal och skolledning. Det
handlar både om att organisera grupper, rekrytera lämplig
personal samt planera och genomföra undervisning.
Samtliga enheter arbetar för att vidareutvecklas genom
att dra lärdom i analys av tidigare aktiviteter och
resultat. Förskolorna har tagit fram ett gemensamt
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dokumentverktyg för sitt systematiska kvalitetsarbete
vilket ska bidra till en likvärdighet i verksamheten.
Det pågår även arbete för att leva upp till den nya
diskrimineringslagstiftningens krav om aktiva åtgärder. Det finns ett stort behov av kompetensutveckling
inom samtliga verksamheter för att möta behov och ny
lagstiftning kring bland annat digitalisering.
Vuxenutbildningens arbete med inriktning mot
yrkesarbete är att kunna matcha olika branschers
kompetensbehov. Utmaningen är att kunna förbereda
och genomföra utbildningar för nyanlända innan de
lämnar etableringstiden så att de slipper hamna utanför
arbetsmarknaden. Konkret startas utbildningar som
kombinerar SFI/SVA med yrkesutbildningar.
Arbetet med goda utbildningsmiljöer för både förskola
och skola fortsätter vilket innebär ständigt arbete med
organisation och logistik för att ha ändamålsenliga och
kostnadseffektiva lokaler.
Grunden för god verksamhet är kompetent och behörig
personal. Skolförvaltningen måste fortsätta strävan att
vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera
och behålla duktiga medarbetare.
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Socialnämnd
Socialnämndens uppdrag
Socialnämndens uppdrag är att utifrån behov ge
omvårdnad, omsorg och rehabilitering för äldre, att ge
stöd och hjälp för människor att bli självförsörjande
och leva ett självständigt liv, att genom utredning och
insatser ge barn, ungdomar och vuxna stöd, hjälp och
service samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Verksamheterna regleras bland annat
av följande lagar: Socialtjänstlagen (SoL), hälso- och
sjukvårdslagen (HSL), lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare
i vissa fall (LVM), föräldrabalken (FB) samt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Utöver de lagstyrda kärnverksamheterna har nämnden
ansvar för verksamheter utifrån lokala politiska beslut,
bl.a. arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder,
boende för ensamkommande barn och unga samt
handläggning av alkohol och tobaksärenden.
Socialnämnden driver utifrån ovanstående uppdrag och
lagstiftning följande verksamheter:
Funktionshinder:

Daglig verksamhet,personlig assistans, gruppbostäder,
kontaktperson/kontaktfamilj, avlastning och ledsagning.
Inom området finns också boende för personer med
psykisk funktionsnedsättning och boende med särskild
service.
Äldreomsorg:

Daglig verksamhet för personer med minnesproblematik
och social dagverksamhet. Anhörigstöd och volontärverksamhet. Särskilt boende och hemtjänst inklusive
hemsjukvård. Rehabilitering och avlastning/korttidsboende.

Individ och familjeomsorg:

Missbruksvård och boendestöd i olika former. Insatser
till barn och familj inklusive familjecentral och annat
förebyggande arbete. Verksamheten erbjuder familjerådgivning och skyddat boende. Individ och familjeomsorgen ansvarar också för arbetsmarknadsåtgärder.
Verksamheten innehåller också olika insatser till
ensamkommande barn och unga. Samtliga verksamheter
har stöd av handläggare och social- sekreterare som
förhandsbedömer, utreder och fattar beslut om olika
insatser och om ekonomiskt bistånd.

Nationella och regionala mål
Socialtjänstlagen

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och
sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva
deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans
ansvar för sin och andras sociala situation, inriktas på att
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas
självbestämmanderätt och integritet.
Hälso- och sjukvårdslagen

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en
vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall
ges med respekt för alla människors lika värde och för
den enskilda människans värdighet.
Lagen om stöd och service

Verksamheten skall främja jämlikhet i levnadsvillkor
och full delaktighet i samhällslivet för de personer som
omfattas av lagen. Målet skall vara att den enskilde får
möjlighet att leva som andra.

Regionala mål
Nya Perspektiv

Nya Perspektiv är en gemensam arena för kommunerna
i Värmland och Landstinget i Värmland. Där har mätbara mål för områden som rör socialnämndens ansvar
fastställts. Områdena är Barn och familj, Riskbruk och
riskbeteende, Psykisk hälsa samt Äldres hälsa.
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Socialnämndens verksamhetsmål
VARDAGSLIV – BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ
Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer
Nämndmål

Indikatorer

Socialnämnden erbjuder attraktiva och trygga
boendeformer och verkar för en ökad tillgång till
senior- och trygghetsboende.

• Inga viten för ej verkställda beslut, boende. Målvärde: 0
• Beslut i KF om nytt särskilt boende och
trygghetsboende. Målvärde: beslut
• KIK, Funktionshinderområdet, hot och våld
ej förekommit de senaste sex mån. Målvärde: 90%
• Projektering för ett korttidsboende LSS.
Målvärde: påbörjat

Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids- och kulturliv

Driftbudget 2018, plan 2019–2020

Nämndmål

Indikatorer

Socialnämnden skapar positiva upplevelser av motion,
natur och kulturupplevelser för att främja fysisk och
psykisk hälsa hos kvinnor och män, pojkar och flickor.

• Alla personer som erhåller insatser inom
funktionshinderområdet erbjuds minst en
fysisk aktivitet i veckan. Målvärde: 1gg/vecka
• All statistik är könsuppdelad. Målvärde: 100%
• Upparbetat samarbete med biblioteket.
Målvärde: formaliserat samarbete
• KKIK, särskilt boende, alla erbjuds daglig utevistelse.
Målvärde: 100%
• KKIK, särskilt boende, alla erbjuds minst två
organiserade aktiviteter per vardag. Målvärde: 60%
• Förebyggargrupp finns organiserad på förvaltningen.
Målvärde: startar 2018

VÄLFÄRD – VÅRD, UTBILDNING OCH OMSORG
Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden
2018

2019

2020

587 105

587 105

587 105

4 000

4 000

4 000

20 715

20 715

20 715

Omsorg om funktionsnedsatta

108 299

108 299

108 299

Individ och familjeomsorg

143 554

143 554

143 554

Äldreomsorg

314 537

314 537

314 537

587 105

587 105

587 105

Budgetram (Tusentals kronor)
Varav särskilda satsningar:

Nämndmål

Indikatorer

Alla socialnämndens insatser är rättssäkra, har ett
barnperspektiv och utförs av kompetenta medarbetare
som skapar jämlika livsvillkor och bidrar till ökad
självständighet.

• Barn och ungdomschecklistan används i alla
socialnämndsbeslut. Målvärde: 100%
• IBIC implementerat i äldreomsorg och inom
funktionshinderområdet.
• KKIK, IFO, genomsnittlig handläggningstid
ekonomiskt bistånd vid nybesök. Målvärde: fem dagar
• KKIK, IFO, andel unga som inte återkommer inom
ett år efter avslutad utredning/insats. Målvärde: 100%
• KKIK, Särskilt boende, andel äldreboende som
har internet. Målvärde: 75%
• KKIK, Funktionshinderområdet, andel personer
med egen brevlåda. Målvärde: 100%
• KKIK, funktionshinderområdet, andel
gruppbostäder med internet. Målvärde: 100%

Varav fördelad på följande verksamhetsområden:
Ledning/Politik

Summa total
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Kfs övergripande mål
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NÄRINGSLIV – FÖRETAGANDE, ARBETE OCH HÅLLBAR TILLVÄXT
Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar
för och bidrar till tillväxt
Nämndmål

Indikatorer

Socialnämnden ska ha en aktiv sysselsättning och
arbetsmarknadspolitik för att kunna erbjuda meningsfulla
sysselsättningsplatser, t.ex. genom socialt företagande,
för att öka den enskildes anställningsbarhet.

• Socialt företagande ska öka. Målvärde: Två sociala företag
• "Kom I Jobb" är en integrerad del av
arbetsmarknadsenheten. Målvärde: ja
• Sysselsättning för personer inom socialpsykiatrin
ska öka. Målvärde: 35%
• Andelen hemtjänstmottagare som får sin tvätt
tvättad på AME ska öka. Målvärde: 50%

INFRASTRUKTUR – LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION
Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur
Nämndmål

Indikatorer

Socialnämnden använder sig av e-hälsa, välfärdsteknologi
och digitala tjänster för ett effektivt användande av resurser.

• Få fysiska vårdplaneringar. Målvärde: max 10%
• Fler E-tjänster erbjuds.
• Memo-planer ska användas på flera gruppbostäder.
Målvärde: 3 gruppbostäder

EN VÄLSKÖTT KOMMUN – EKONOMI, MEDARBETARE OCH TILLGÅNGAR
Kristinehamns kommun använder tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt
Nämndmål

Indikatorer

Socialnämnden använder sina resurser flexibelt och
effektivt genom omvärldsbevakning och regelbunden
uppföljning av verksamheten.

• Hel o halvårsrapport.
• Månadsrapport.
• Ekonomiska månadsuppföljningar levereras
från enhetschefer.

Verksamheten 2018 med utblick mot framtiden

Nämndmål

Indikatorer

•

Genom en jämställd rekryteringspolitik, jämställda löner
och heltid som norm så är socialnämnden en attraktiv
arbetsgivare med hög frisknärvaro.

• Frisknärvaro ska öka. Målvärde: 0,5%
• Antalet anställda utlandsfödda i verksamheten
ska öka.
• Antalet anställda män i verksamheten ska öka.
• Statistik ska vara könsuppdelad. Målvärde: 100%
• Aktiviteter ska genomföras via hälsopotten.
Målvärde: 5 aktiviteter

Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Kfs övergripande mål
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En sammanfattning av SKL:s omvärldsbevakning
Vägval för framtiden innehåller följande trender som
påverkar det kommunala uppdraget i socialtjänsten:

•

•

Förändrade krav på välfärden. Sverige har ett
antal generationer av medborgare som är många
i sin generation. Det innebär att vi år 2025 har
många äldre, ett stort antal kvinnor i barnafödande
ålder och en ganska stor grupp yngre tonåringar
som ska ha tillgång till högstadieskolor.
Generationsskifte. Rekordgenerationen som gjort
stora avtryck i samhället går i pension och en ung
ny generation med rörliga värderingar och beteende
är på väg in.
Ökad brist på chefer. Inom det närmaste tio åren
kommer 15 000 av dagens cirka 37 000 chefer nått
pension.

•

•

•

Ökad polarisering av inkomster, hälsa och åsikter.

För 30 år sen var det framförallt pensionärer som
hade låg ekonomisk standard, idag är det mer
vanligt att det är ungdomar, flykting- och anhöriginvandrare samt ensamstående kvinnor med barn.
Ökat tekniskt stöd inom hälso- och sjukvård
samt omsorg. De medicinska innovationerna

skapar förväntningar hos befolkningen. Med ökad
kunskap och större möjligheter att bota eller lindra,
i kombination med en välinformerad och kravställande befolkning, följer dock svårigheter att
prioritera.

Ständigt uppkopplade människor med nya
förväntningar. När som helst, var som helst och

hur som helst kan man kommunicera med allt och
alla om allt. Förväntningarna på kommunerna ökar
på att viss service alltid ska vara tillgänglig.
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Dessutom har det genomförts och pågår ännu ett antal
nationella utredningar som kan komma att påverka
socialnämndens uppdrag, ett par exempel på dessa är:
•
•
•

En långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen
är framtagen med ett antal förslag på fortsatta
utredningar och åtgärder.
Socialtjänstlagen genomgår en omfattande översyn
som kan påverka det framtida uppdraget.
Utredning av LSS lagstiftningen som även det
kan påverka det framtida kommunala uppdraget.

Utifrån ett närmare perspektiv både tidsmässigt och
geografiskt ser socialnämnden följande framtida utvecklingsområden:
•

•

•
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•

•

Bostadsbrist. Redan idag har socialförvaltningen

svårigheter att erbjuda bostäder till utsatta grupper.
Det gäller särskilt mindre lägenheter till dem som
anvisas från migrationsverket och de ensamkommande ungdomar som är på väg ut i eget boende.
Förvaltningen har idag ett stort antal sociala kontrakt
då hyresvärdar ställer större krav på hyresgästernas
ekonomiska förutsättningar. Det upplevs som en
utveckling åt fel håll. Det saknas dessutom bra
anpassade bostäder för äldre i form av trygghetsboende, seniorboende eller andra mellanboendeformer.
Kompetensförsörjning. Under de närmaste fem
åren kommer cirka 90 personer av verksamhetens
största arbetsgrupper (undersköterskor, boendeassistenter och sjuksköterskor) att gå i pension.
Det ser liknande ut i övriga grannkommuner och
därför kommer konkurrensen om medarbetare
med denna yrkesbakgrund att vara hård. Intresset
för vård och omsorgsfrågor är förhållandevis lågt
bland ungdomar idag. En satsning på både uppdragsutbildning till undersköterskor och en orienteringskurs för att erbjuda möjlighet till vårdbiträdesutbildning pågår. En fortsättning av detta
kan behövas under 2018 eller 2019 och kräver då
finansiering. Det kommer de närmaste åren råda
brist på sjuksköterskor. Även chefer börjar bli en
svårrekryterad grupp.
Bemanning i äldreomsorgen. Under 2016-2018
erhåller socialnämnden stimulansmedel för att öka
bemanningen inom äldreomsorgen. I en jämförelse
med Sveriges kommuner är kostnaderna för äldreomsorgen i Kristinehamn och då främst äldreboendeplatser drygt 10% under medelkostnaden. Det finns
ett behov av att öka bemanningen på äldreboenden

•

•

•

•

•

och också förstärka kringresurser såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Efter 2018 behöver den ökade bemanningen
finansieras av kommunen.
Demografi. Under de närmaste åren kommer det
bli fler personer över 65 år. 2018-2024 ökar antalet
med ca 285 personer. Ökningen är huvudsakligen
bland de som är över 80 år. Den volymökning som
skett under 2017 inom främst hemvård förväntas
därför fortsätta öka med ungefär samma volymer
som de senaste två åren. Socialnämnden har under
hela 2017 haft brist på platser på särskilt boende.
En av orsakerna är att omsättningen minskat med
nästa 50%. Förvaltningen bedömer att det är bl.a.
ett resultat av den systematiska uppföljningen som
genomförs med hjälp av kvalitetsregistren.

•

Starta projektering för nytt särskilt boende.

Projekteringstiden för ett nytt boende är förhållandevis lång och behöver startas. Ett beslut är fattat i
KF som gett Tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med socialnämnden ta fram ett underlag.
Även Kristinehamnsbostäder har fått i uppdrag att
ta fram trygghetsboende.

•

Behov av boende för äldre med psykisk ohälsa/
missbruksproblematik. Ett nytt större äldre-

boende centralt i Kristinehamn möjliggör att någon
av socialnämndens mindre boenden kan omvandlas
till enheter för äldre personer med psykisk ohälsa
och/eller missbruksproblematik. Dessa personer kan
behöva särskild kompetens hos personal som ska
arbeta på denna enhet.
Organisationsöversyn. Den växande äldreomsorgen
kräver att en översyn av organisationen görs för att
säkerställa att ansvarsområden inte blir för stora och
att effektiviteten är god.
Planerings- och uppföljningssystem. Ett planerings
och uppföljningssystem är under upphandling och
kommer att införas under 2018-2019. Detta ger ökade
möjligheter till uppföljning av insatser. Det ger också
en ökad säkerhet att insats blir utförd.
Lagen om utskrivningsklar. En ny lagstiftning
träder i kraft 1/1 2018 och innebär kortare ledtider
för personer som vistats i slutenvården. Det kräver
att kommunerna är än mer flexibla med att genomföra samordnad individuell plan (SIP) i hemmen
och att någon form av ”hemtagningsteam” inrättas.
Barn och unga med psykisk ohälsa. Både nationellt, regionalt och lokalt har man uppmärksammat
och arbetat med den ökning av psykisk ohälsa som
finns bland barn och unga. Det finns ännu inga
tecken på att detta håller på att förändras. varför
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•

•

verksamheten på flera nivåer måste fortsätta att
utveckla stödet till dessa barn och unga. Samverkan
med skolan är av stor betydelse. Under 2017 har
Första linjen startat i samverkan med skola, primärvård, psykiatrin, Storfors och Filipstads kommuner.
Länets kommuner och Landstinget i Värmland har
antagit en gemensam handlingsplan för att förebygga
självmord. Detta arbete måste ske i samverkan med
folkhälsoenheten, skolan och föreningsliv.
Förebyggargrupp. Socialförvaltningen planerar
att, tillsammans med skolförvaltningen, inrätta
en operativ förebyggande arbetsgrupp med syfte
att förebygga sociala problem och utanförskap hos
barn- och unga. Insatserna kommer att ges i tre
olika nivåer: riktat mot hela befolkningen, riktat
mot riskgrupper och riktat mot individer som redan
har ett riskbeteende.
Etableringen. Ett stort antal personer skrivs ur
etableringen från Arbetsförmedlingen under det
närmaste året. Hur många av dem som kan komma
att behöva försörjningsstöd, fullt ut eller som
komplettering, till sin försörjning är svårt att veta.
Ekonomigruppen rustar sig för en volymökning av
målgruppen bl.a. genom ett tätare samarbete med
arbetsmarknadsenheten som förväntas göra att fler
kommer i arbete och sysselsättning.
Avlastning till föräldrar med barn med funktionsnedsättning. Behovet av förbättrat stöd till

föräldrar och vårdnadshavare till barn och unga
med funktionsnedsättning har uppmärksammats
av förvaltningen. Detta är en viktig faktor för att
förebygga psykisk ohälsa och social problematik hos
berörda familjer. Ett korttidsboende i kommunen
planeras att startas 2019. Korttidsboendet ska fungera
både som avlastning för föräldrar men också för att
ge ungdomar med funktionsnedsättningen en möjlighet att tillfälligt bo utanför hemmet och påbörja
en frigörelse inför vuxenlivet.

•

•

•

•

stöd. Det ställer stora krav på en ökad service i form
av tillgänglighet. Vi är på väg mot en 24-timmars
service på riktigt. Säker inloggning för att säkra
individens integritet tillsammans med förändrad
lagstiftning i personuppgiftslagen kommer öka
kraven på kommunens hantering av uppgifter.
Wifi på samtliga boenden. Trots att två av
kommunens större boenden är förhållandevis nya så
finns inte ett trådlöst internet tillgängligt. I dagens
uppkopplade verklighet och med alla de digitala
hjälpmedel som finns bör det planeras för trådlöst
på samtliga befintliga boenden.
Öka frisknärvaron. Det pågår en hel del satsningar
inom förvaltningen för att påverka den negativa
trend som innebär att sjukfrånvaron ökat de senaste
åren. Dessa ska fortsätta under hela 2018. Förvaltningen har stort behov av fortsatt stöd från personalavdelningen.
E-arkiv. Kraven på dokumentation och hantering
av digital data över tid kräver ett ställningstagande
från kommunen kring E-arkiv. Socialtjänstens krav
på att viss dokumentation ska sparas kräver mycket
arbete då två verksamhetssystem nu bytts ut med
ett nytt.
Kommunicera och marknadsföra socialnämndens verksamheter. Sist men inte minst

så behöver förvaltningen utveckla förmågan att
kommunicera information om verksamheterna.
Det finns idag många fler sätt än de traditionella
formerna som kan visa upp kvalitet, innehåll och
framgångar för en mer positiv bild av socialnämndens
ansvarsområden.

Förändringar i Försäkringskassans bedömningar
om personlig assistans. Ett antal domar har inne-

burit att Försäkringskassan nu gör nya bedömningar
av insatser med personlig assistans. Domarna är
prejudicerande och även försäkringskassan oroar
sig för vilka konsekvenser detta kommer att få för
brukare och kommunen. Det finns en stor risk för
kostnadsövervältring på kommunerna.
Digital och teknisk utveckling. Utvecklingen är
snabb och har en tydlig inriktning på medborgarperspektivet i form av delaktighet, val och självbestämmande. Medborgaren ska själv äga sin information, kunna beställa tjänster digitalt och välja sitt
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Teknisk nämnd

Driftbudget 2018, plan 2019–2020

Tekniska nämndens uppdrag
Tekniska nämndens uppdrag regleras av lagstiftning,
politiska mål, visioner samt invånarnas och kundernas
behov och förväntningar. Förvaltningen består av både
skattefinansierade verksamheter och avgiftsfinansierade
verksamheter. De skattefinansierade verksamheterna
ansvarar för kommunens gator, parker, skog, fastigheter,
lokalvård och kosthållning. De avgiftsfinansierade
verksamheterna består av renhållningsverksamheten
som ansvarar för insamling av kommunens hushållsavfall och VA-verksamheten som ansvarar för kommunens
allmänna vatten- och avloppshantering.
Gatu- och parkdrift genomförs både i egen regi och
genom köpta ramupphandlade tjänster styrda av behov
och säsong. Fastighetsavdelningen sköter förvaltning av
kommunens byggnader och uppföljningen av lokalvårdsentreprenaden. Fastighetsdriften utförs på förskolor och
skolor med egen personal. Utvändig markskötsel sker på
entreprenad. Kostavdelningen ansvarar för kosthållning
inom omvårdnaden, förskolorna och skolorna. Inom
tekniska nämndens verksamhet ingår även en mindre
stabsfunktion.

bidrar till att kvinnor, män, pojkar och flickor oavsett
ålder vill vistas i det offentliga rummet. För att utveckla
och säkra en hållbar kommun arbetar nämnden med
flera åtgärder som att säkerställa en god dricksvattenförsörjning i ett växande Kristinehamn och förbättra det
avfallsförebyggande arbetet.
Tekniska nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare fri
från all sorts diskriminering. Våra medarbetare är vår
viktigaste resurs och deras kompetens och engagemang
är en förutsättning för att lyckas med vårt verksamhetsuppdrag. Nämnden ska arbeta för att attrahera och
behålla personal genom att stärka medarbetarnas engagemang, uppskattning och motivation samt verka för en
god arbetsmiljö. Förvaltningen ska vara en tillgänglig
servicegivare och kännetecknas av ett gott bemötande
samt verka för att tjänsterna utvecklas i dialog med
kunder och invånare. Vi behöver vara transparenta,
känna tillit till varandra och jobba tillsammans i team.

Renhållningsverksamheten ansvarar för insamling av
kommunens hushållsavfall. Det sker genom hämtning
via sopbilar samt genom återvinningscentralerna
Strandmossen och Björneborg där mottagning,
omlastning och sortering av avfall sker. Under 2017
infördes också mobila återvinningscentraler i Rudskoga
och Bäckhammar. VA-verksamheten ansvarar för
kommunens allmänna vatten- och avloppshantering.
Vattenproduktionen sker vid tre vattenverk, Sandköping,
Bäckhammar och Nybble. Avloppsreningsverk finns vid
Fiskartorpet, Bäckhammar och Nybble. Ledningsnätet
omfattar cirka 50 mil mark- och sjöförlagda vatten-,
avlopps- och dagvattenledningar. Ledningsnätet kompletteras av ett 40-tal pump- och tryckstegringsstationer
samt tre vattentorn.

2018

2019

2020

42 126

42 126

42 126

Teknisk nämnd

1 064

1 064

1 064

Förvaltningsledning inkl. projekteringsverksamhet

2 842

2 842

2 842

Fastighet

-15 620

-15 620

-15 620

Gata/Park/Fritid

53 840

53 840

53 840

Lokalvård*

0

0

0

Kost*

0

0

0

Budgetram (Tusentals kronor)

Varav fördelad på följande verksamhetsområden:

Avgiftsfinansierad verksamhet
2018

2019

2020

Kommunbidrag, Tusentals kronor*
Renhållningsverksamheten
VA-verksamheten

- 970

- 970

- 970

-14 100

-14 100

-14 100

*Beloppen avser det ”överskott” respektive verksamhet skall ha för att täcka kapitaltjänstkostnaden.
Utöver detta skall Renhållningsverksamheten varje år avsätta 750 tkr till återställningsfonden.

Tekniska nämnden vill förbättra Kristinehamns kommun så att den upplevs som en trygg, tillgänglig och
välkomnande kommun för barn och vuxna att besöka
och leva i. Tekniska nämnden bidrar genom att skapa
en ren och attraktiv stad med vackra grönområden
och säker trafikmiljö. Nämnden arbetar för att skapa
förutsättning för en tillgänglig och trygg stadsmiljö som
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Tekniska nämndens verksamhetsmål
VARDAGSLIV – BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ
Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer
Nämndmål

Indikatorer

En välskött och ren kommun som uppfattas som attraktiv
och trygg av kommunens invånare.

Hur ser invånarna på sin kommun som en plats att bo
och leva på?

NÄRINGSLIV – FÖRETAGANDE, ARBETE OCH HÅLLBAR TILLVÄXT
Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar
för och bidrar till tillväxt
Nämndmål

Indikatorer

Tekniska förvaltningen ska vara en tillgänglig servicegivare,
kännetecknas av ett gott bemötande och verka för att
tjänsterna utvecklas i dialog med företagarna.

SKL löpande insikt kundmätning - markupplåtelse
(Nöjd-Kund-Index).

VA och avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga
resursutnyttjande och minskad miljöpåverkan.

Antal genomförda företagsbesök.

NMI för vatten och avlopp.
Minskad breddning.
Hur tryggt tycker invånarna det är att vistas
utomhus på kvällar och nätter?
Andelen invånare som anser att parkerna sköts
ganska eller mycket bra.
Kommunen ska tillhandahålla och marknadsföra tomter
i attraktiva bostadsområden.

INFRASTRUKTUR – LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION
Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur
Nämndmål

Indikatorer

Höja kvaliteten i infrastrukturen och öka möjligheterna
för ett hållbart resande.

Nyckeltal för underhållsnivån för gator, vägar och
gång- och cyklebanor.

Antal tomter som är till försäljning samt antal
sålda tomter.

Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids- och kulturliv

Resevaneundersökning.

EN VÄLSKÖTT KOMMUN – EKONOMI, MEDARBETARE OCH TILLGÅNGAR

Nämndmål

Indikatorer

Kristinehamns kommun använder tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt

Tillhandahålla välskötta och ändamålsenliga idrotts- och
fritidsanläggningar samt ha god dialog med föreningslivet.

Andelen av ansökta föreningsbidrag som går till flickor
och pojkar respektive kvinnor och män.

Nämndmål

Indikatorer

Antalet bokade timmar i idrottshallar och salar.

Nämndens fastigheter, lokaler och anläggningar ska vara
i gott skick och resurserna ska nyttjas effektivt.

Nyckeltal för underhåll på våra fastigheter,
lokaler och anläggningar.

NMI Idrotts- och motionsanläggningar.

VÄLFÄRD – VÅRD, UTBILDNING OCH OMSORG
Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden
Nämndmål

Indikatorer

Kristinehamns kommun ska ge både unga och gamla
matglädje genom att det serveras välsmakande och
näringsriktiga måltider i en trevlig måltidsmiljö.

Andel genomförda matråd per skola och år.

Tillhandhålla ändamålsenliga och funktionella skolor
och äldreboende.

Andelen inköpta ekologiska livsmedel.

Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Nämndmål

Indikatorer

Vår verksamhet präglas av kompetent arbetsledning och
engagerade medarbetare som känner att de är viktiga för
verksamheten och har utvecklingsmöjligheter.

Frisknärvaron/sjukfrånvaron.
Antal chefer som genomfört JGL utbildningen.

Kfs övergripande mål

Kfs övergripande mål
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Verksamheten 2018 med utblick mot framtiden
Tekniska nämndens ansvarsområden bidrar starkt för
att nå Kristinehamns kommuns övergripande mål och
prioriterade områden som bidrar till att skapa en livsmiljö som uppfyller kraven på långsiktig hållbarhet, det
vill säga social, miljömässig, och ekonomisk hållbarhet.
Tekniska nämnden ansvarar för att, inom sitt grunduppdrag, utgå från att service ges på lika villkor.
Kravet på social hållbarhet med ett fungerande socialt
liv där det finns mötesplatser och möjligheter för alla
kommer öka, där samhället är integrerat, tryggt, tillgängligt och jämställt och där det erbjuds delaktighet
och inflytande. Vikten av att skapa en kommun där
människor trivs och vill vistas är oerhört viktig. Det
är viktigt att Kristinehamns kommuns invånare känner
stolthet över sin stad men även att besökare och turister
uppfattar staden som vacker och välskött. Kan vi skapa
attraktiva mötesplatser så skapar vi även trygghet och
underlättar integrationen. Idag upplevs otrygghet i
centrum och det är något som är och kommer vara en
prioriterad fråga. Arbetet med att utveckla ett attraktivt
centrum pågår och snart kommer både en ny stadspark
tillkomma samt att torgen byggs om för att göra Kristinehamn än mer attraktivt.
Nämnden måste också arbeta med att skapa fler trygghetsskapande åtgärder i trafiken med ett särskilt fokus
inriktat på skolor och förskolor. Här kommer den nu
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framtagna trafikplanen vara ett stöd i arbetet. För att
alla ska kunna nyttja förvaltningens tjänster och service
krävs det att lokaler, byggnader, parker och gator, torg
och information är tillgängliga för alla. Just kravet på
tillgänglighet av information är något som kommer
öka, både när det gäller webbplatsen samt tillgången
till blanketter och ansökningar. Det ska vara enkelt att
ansöka samt att möjlighet till att få informationen på
flera olika språk. Med hjälp av ny teknik och på sikt
införande av fler e-tjänster för förvaltningen så skapas,
förutom ökad tillgänglighet på information, även en
intern effektivisering eller förenkling.
Miljömässig hållbarhet är ett samhälle med slutna kretslopp och balans mellan processer som bygger upp och
bryter ned, utan onödigt slöseri med naturresurser och
energi. Förvaltningen ska arbeta för en god miljö och
minskad klimatpåverkan. De närmast åren måste kommunen ha ett starkt fokus på energibesparingar, plan för
masshushållning, hållbara transporter med minskat fossilberoende och dagvattnets påverkan, bara för att nämna
några. En annan aktuell fråga är de ständigt ökade kraven
på kostverksamheten ifråga om närproducerat,
ekologiskt mat samt att den är lagad från grunden. Kravet
på mer närproducerad mat kräver dock mer resurser
både personellt som ekonomiskt. Även avfallshanteringen
står inför många utmaningar. Framför allt så måste
förvaltningen fortsätta att ge Kristinehamns kommuns
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invånare möjlighet till att sortera ut nya fraktioner för
att få en ökad miljönytta genom avfallsminimering och
återbruk. Under 2018 kommer förvaltningen att ta fram
en ny reviderad avfallsplan. Men även andra planer och
styrdokument som just nu är på framtagande kommer
påverka nämndens verksamheter som t.ex. översiktsplan, översvämningspolicy och grönstrukturpolicy, bara
för att nämna några.
Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med
våra resurser. Våra anläggningar och tillgångar måste
underhållas för att säkerställa kvalité och funktion över
tid. Det kommer att krävas att verksamheterna har stort
fokus på att ta fram reinvesterings- och underhållsplaner
för att säkerställa ett gott fastighetsbestånd och infrastruktur. Under 2016 genomfördes en revision på just
underhållet av gator och vägar samt VA-ledningarna.
Revisionen pekar på just vikten att ha aktuella underhållsplaner med konsekvensbeskrivningar och vad det
innebär om dessa inte följs. En fungerande infrastruktur
är en grundförutsättning för att bedriva företagsverksamhet i Kristinehamns kommun och därmed åstadkomma en långsiktigt hållbar tillväxt i hela kommunen.
Förvaltningen kommer också att påbörja arbetet med
att kvalitetssäkra sina rutiner och processer. En viktig
process är hur vi möter kunder, invånare och företag.
Hur kan vi ge dem bästa service med både korrekta och

snabba svar, men även jobba för en ökad dialog och
besöka företagarna oftare kommer bidra till att skapa ett
bättre företagsklimat.
I takt med samhällets krav på digitalisering är det en
viktig utmaning för oss att fortsätta arbetet med att
effektivisera arbetssätten med stöd av IT. Dels för att
underlätta invånarnas och företagens kontakt med
förvaltningen, men även för att effektivisera våra interna
informationsflöden för effektivare arbetssätt. Ett par
exempel på digitaliserade utvecklingsområden är bättre
kartläggning av processer för uppföljningssystem, kartverktyg för samordning, förenklad felanmälan och information av trafikavstängningar och pågående projekt.
En stor utmaning de närmsta åren är att vara en attraktiv
arbetsgivare i syfte att kunna behålla och rekrytera rätt
kompetens. Inom förvaltningen ökar behovet hela tiden
av kompetensväxling och flera verksamheter möter
pensionsavgångar. Det märks en ökad personalrörlighet
bland nyckelkompetenser. Ett stort projekt som förvaltningen ska påbörja är att se över möjligheterna att
kunna jobba heltid i större omfattning och på det viset
vara en attraktiv arbetsgivare.
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Kulturnämnd

Kulturnämndens verksamhetsmål

Kulturnämndens uppdrag

VARDAGSLIV – BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ
Kristinehamns kommun erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer

Kulturnämnden har ett ansvar för den allmänkulturella
verksamhet i Kristinehamn; egna arrangemang,
samverkan med föreningar och lokala kulturarbetare,
samverkan med andra arrangörer och besöksnäring.
Nämnden ansvarar även för biblioteksverksamheten
inklusive bokbussen, konstmuséet med utställningar
för modern och samtida konst, publik sommarutställning, skaparaktiviteter och annan pedagogisk
verksamhet. Vidare ansvarar nämnden även för det
historiska muséet och upplevelsecentrum med bildarkiv, som ska utvecklas till ett multimediaarkiv.

Kulturnämndens uppdrag är att stimulera och stödja
organisationer, föreningar och andra aktörer att bedriva
och arrangera verksamheter inom kulturområdet, prioritera
satsningar riktade till barn och unga samt bevaka tillgängligheten vid arrangemang och aktiviteter. Nämnden
ska verka för förnyelse och kvalitet i kulturutbudet och
tillgodose invånares och besökares behov av kulturupplevelser och egna möjligheter till skapande. Vidare är
nämndens uppdrag att ta initiativ till samverkan med
andra nämnder, det lokala näringslivet och besöksnäringen för att tillsammans utveckla kommunens kulturutbud och aktiviteter samt skapa förutsättningar för att
öka besöks- och deltagarantalet i samtliga aktiviteter.

Nämndmål

Indikatorer

Kulturnämnden arbetar för att förvaltningen ska erbjuda
kulturupplevelser i såväl staden som i övriga tätorter och
på landsbygden.

Antal kulturarrangemang totalt.
Antal arrangemang utanför centralorten.

Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids-och kulturliv
Nämndmål

Indikatorer

Kvalitativa och breda kulturupplevelser skall presenteras
för invånare och besökare.

Vi ska bibehålla SCB:s Nöjd Medborgar Index (NMI)
för undersökningar gällande upplevelser.
Vi ska utveckla våra enkäter för att fler ska besvara
dem så att vi får en bättre bild av hur våra besökare
uppskattar vårt utbud.
Vi ska öka antalet besökare på våra olika arenor.

Driftbudget 2018, plan 2019–2020
VÄLFÄRD – VÅRD, UTBILDNING OCH OMSORG
Budgetram (Tusentals kronor)

2018

2019

2020

18 313

18 313

18 313

Varav fördelad på följande verksamhetsområden:
Kulturnämnd

Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden
Nämndmål

Indikatorer

Kommunens kulturliv ska vara tillgängligt för alla
invånare genom att främja jämställdhet, fysisk tillgänglighet,
mångfald och verksamheter för barn och unga.

Checklistan för tillgänglighet, 70% ska vara uppfyllt.

425

425

425

Kulturadministration

3 416

3 416

3 416

Kristinehamns historiska inkl. bildarkiv

1 747

1 747

1 747

Bibliotek inkl. bokbuss

7 140

7 140

7 140

Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar
för och bidrar till tillväxt

Konstmuseum inkl. butik

5 010

5 010

5 010

Nämndmål

Indikatorer

Konst

120

120

120

Kulturstöd

300

300

300

Kulturnämnden ska ha ett gott samarbete med lokala
näringslivet vid olika kulturarrangemang.

Antal lokala samarbetspartners under året ska vara
minst samma som förra året.

Programverksamhet och stipendier

155

155

155

Kommunens kulturprofil ska bidra till att utveckla det
lokala näringslivet.

Antal utställningar, arrangemang och kulturaktiviteter
ska vara minst samma som förra året.

18 313

18 313

18 313

Summa total

NÄRINGSLIV – FÖRETAGANDE, ARBETE OCH HÅLLBAR TILLVÄXT

Antal besökare på utställningar, arrangemang ska öka
jämfört med förra året.
Antal besökare på kulturbesöksmålen ska öka jämfört
med förra året.
Kfs övergripande mål
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Verksamheten 2018 med utblick mot framtiden
I enlighet med vår Kulturplan 2015-2018 ska:
•

•

•
INFRASTRUKTUR – LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION
Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur
Nämndmål

Indikatorer

Kulturutbudet skall fördelas geografiskt i kommunen.

Antal kulturarrangemang/aktiviteter, ska bibehållas.
Antal föreningsstöd till landsbygden, ska bibehållas.

•

Biblioteket ha utvecklat sin roll som en tydlig
kulturell mötesplats och som informations- och
upplevelsecentra. Lokalerna ska anpassas för bland
annat bättre arbetsmiljö och lugnare studiemöjligheter. Samarbetet med skolbiblioteken ska utvecklas.
Bildarkivet vara ett multimediaarkiv med foto,
ljud, bild och film samt fortsätta att dokumentera
och spara miljöer och händelser i kommunen för
framtiden.
Allmänkulturen återlanserat stora samarbetsarrangemang som ”Stad i ljus” och ”Hela Marieberg
rockar”.
Konstmuséet ha en komplett verksamhet med
25 000 besökare per år. Verksamheten styrs av uppdraget att vara ett museum för modern och samtida
konst att kombinera detta med att ha breda och
publika sommarutställningar. För att tillgängliggöra konsten och muséet ska man arbeta målmedvetet med pedagogik och programverksamhet.

•
•
•
•
•

Kristinehamns Historiska tillsammans med bildarkivet tillgängliggöra kommunens historia.
Kulturverksamheten vara intressant och spännande;
den ska vara tillgänglig och inkluderande i ett
mångfaldsperspektiv.
Årligen arrangeras tre till fyra kulturmötesplattformar,
där förvaltning, föreningar, kulturarbetare och
näringsidkare kan träffas.
Konsthanteringen ska förbättras, när det gäller
anskaffning, synliggörande, inventering och
förvaring.
Under 2018 ska en Kulturplan 2019-2022 och en
Biblioteksplan 2019-2022 utarbetas och antas av
Kulturnämnden.

Antalet särskilda anslag till studieförbunden för verksamhet utanför Kristinehamns tätort, ska bibehållas.
Antal hållplatser för bokbussen i hela kommunen
ska bibehållas.

EN VÄLSKÖTT KOMMUN – EKONOMI, MEDARBETARE OCH TILLGÅNGAR
Kristinehamns kommun använder tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt
Nämndmål

Indikatorer

Kulturnämnden gör långsiktiga planer och har en
kostnadseffektiv verksamhet i nära samarbete mellan
förvaltning och nämnd.

Kulturnämndens ekonomiska rapporter,
budgetram ska hållas.

Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Nämndmål

Indikatorer

Kulturförvaltningens medarbetare ska vara nöjda och
trivas på sin arbetsplats.

Nöjd Medarbetar Index, bibehålla eller öka resultatet
från föregående mätning.
Sjukfrånvaron (%), ska minska jämfört med
föregående år.

Kfs övergripande mål
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Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsmål

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag

VARDAGSLIV – BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ

Miljö- och byggnadsnämnden är den kommunala
myndighet som ansvarar för att myndighetsutövning
bedrivs utifrån olika lagstiftningar som t.ex. miljöbalken, plan- och bygglagen samt livsmedelslagen.
Lagstiftningen kräver att arbetet planeras och redogörs
detaljerat i olika verksamhetsdokument som t.ex. tillsynsplaner och kontrollplan.
Nämnden ansvarar även för kommunens mätverksamhet
samt förvaltning och utveckling av geografisk information. Kart-, mät- och GIS-verksamheten är central för
att rätt information ska finnas upprättad i kommunens
kartmaterial. Det innefattar bland annat ajourhållning
och ansvar för kommunens stomnät och primärkartor,
uppdatering av fastighetsregister, upprättande av
nybyggnadskartor och utstakningar av byggnader. I
arbetet ingår även att bistå andra förvaltningar samt

enskilda parter med kartmaterial. Den huvudsakliga
inriktningen för verksamheten är att prioritera åtgärder
som underlättar olika förvaltningars arbeten kopplat till
plan- och bygglagen. Detta gynnar i sin tur byggandet i
Kristinehamns kommun.
I första hand är förvaltningens prioritet de ärenden
som initieras av invånarna och företagen i kommunen
som t.ex. bygglovsansökningar, förhandsbesked, anmälningsärenden, tillståndsansökningar och mätuppdrag.
Det andra stora arbetsområdet är den lagstiftade och
återkommande tillsynen utifrån miljöbalken och planoch bygglagen vilket innefattar allt från industrier,
täkter, skjutbanor, förorenade områden, skolor, förskolor
och restauranger till hissar, obligatorisk ventilationskontroll, tillgänglighet, lekparker och strandskydd.

Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer
Nämndmål

Indikatorer

Vi ska bidra till en god och trygg miljö genom vårt
arbete inom områdena rent vatten, giftfri miljö,
god bebyggd miljö, god folkhälsa och säkra livsmedel
så att de nationella miljömålen och folkhälsomålen
kan uppnås.

Anmälan och ansökan om små avlopp ska behandlas
inom tre veckor från att komplett ansökan/anmälan
inkommit.

Vi ska aktivt medverka i planprocessen och säkerställa
att invånarna får trygga miljöer utifrån bygg- och
miljöperspektiv.

I samband med ansökningar enligt PBL ska beslut
meddelas inom tio veckor från det att fullständiga
handlingar inkommit.

Anmälan om värmepumpsanläggning ska behandlas
inom tre veckor från det att komplett anmälan inkommit.

I samband med anmälningar enligt PBL ska beslut
meddelas inom fyra veckor från det att fullständig
anmälan inkommit.
Vid inkomna ansökningar enligt PBL som inte är
kompletta, ska kompletteringar begäras inom tre
veckor.
Enkla nybyggnadskartor levereras inom två veckor.
Byggnader sätts ut inom en vecka eller senare när
kunden vill.

Driftbudget 2018, plan 2019–2020

Förrättningsförberedelser levereras inom en månad.
2018

2019

2020

10 071

10 071

10 071

Miljö- och byggnadsnämnden inkl. nämndsekreterare

1 025

1 025

1 025

Förvaltningsledning

1 426

1 426

1 426

Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids- och kulturliv

Kart- och mät

1 812

1 812

1 812

Nämndmål

Indikatorer

GIS

1 707

1 707

1 707

Uppdatera Turistkarta en gång per år.

Bygglov

1 007

1 007

1 007

Vi ska tillhandahålla informativa kartor för att underlätta
möjligheten att uppleva kultur och natur såväl på landsbygd
som i tätort.

Miljö

3 094

3 094

3 094

10 071

10 071

10 071

Budgetram (Tusentals kronor)

I samband med ansökningar om strandskyddsdispenser ska beslut meddelas inom tio veckor från
det att fullständiga handlingar inkommit.

Varav fördelad på följande verksamhetsområden:

Summa total
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Kfs övergripande mål
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INFRASTRUKTUR – LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION

VÄLFÄRD – VÅRD, UTBILDNING OCH OMSORG
Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden

Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur

Nämndmål

Indikatorer

Nämndmål

Indikatorer

Vi ska genom vårt tillsyns- och informationsarbete bidra till
en god boende- och skolmiljö för människor i alla åldrar.

Antal tillsynsbesök på skolor och förskolor.

Vi ska tillhandahålla mångsidig och lättbegriplig information
för att göra det enkelt för medborgarna.

Uppdatera fastighetsinformationen från Lantmäteriet
i databasen varje vecka, för att kunna tillhandahålla
fastighetsinformation internt på kommunen.

Antal kontrollbesök på förskole- och skolkök samt
fritidshem.

Uppdatera databasen för fastighetskartan varannan
vecka för att kunna tillhandhålla uppdaterad geografisk
data internt och externt.

Uppdatera data angående kommunens NYKO områden
en gång per år.
1

Nyckelkodsområden, statistikområden som en kommun är indelad i för planeringsändamål.

1

Antal digitala tjänster.
Ny extern kartportal.

NÄRINGSLIV – FÖRETAGANDE, ARBETE OCH HÅLLBAR TILLVÄXT
Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar
för och bidrar till tillväxt
Nämndmål

Indikatorer

Med lagstiftningen som grund ska vi vara en kompetent
myndighet som erbjuder professionell service, kvalitet,
ett gott bemötande och rättssäker handläggning.
Vi ska vara tydliga, effektiva och tillgängliga.

NKI (nöjd kund index) Insiktsmätning.

Vi ska aktivt medverka i planprocessen för att bidra till
ett gott företagsklimat i kommunen.

Antal kontrollbesök inom livsmedelsföretag enligt
kontrollplan.

Antal besökta tillstånd- och anmälningspliktiga
verksamheter enligt tillsynsplan.

Anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd ska handläggas inom
tre veckor efter att en komplett anmälan inkommit.

EN VÄLSKÖTT KOMMUN – EKONOMI, MEDARBETARE OCH TILLGÅNGAR
Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Nämndmål

Indikatorer

Vi ska erbjuda en arbetsplats med gott arbetsklimat och
god gemenskap. Här blir varje medarbetare sedd och hörd,
har möjlighet att påverka och utvecklas utifrån sina egna
förutsättningar.

NMI (nöjdmedarbetarindex) Medarbetarenkät.

Kfs övergripande mål

Anmälan enligt miljöbalken handläggs inom sex veckor
under förutsättning att anmälan är komplett.
Registrering av livsmedelsföretag ska ske inom tio
arbetsdagar efter att en komplett anmälan inkommit.
I samband med ansökningar enligt PBL ska beslut
meddelas inom tio veckor från det att fullständiga
handlingar inkommit.
I samband med anmälningar enligt PBL ska beslut
meddelas inom fyra veckor från det att fullständig
handlingar inkommit.
Vid inkomna ansökningar enligt PBL som inte är kompletta, ska kompletteringar begäras inom tre veckor.
Kfs övergripande mål
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Verksamheten 2018 med utblick mot framtiden

Revisionen

Miljö- och byggnadsnämndens mål stämmer väl överens
med kommunens övergripande mål och vår strävan att
nå till den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen.
I vår myndighetsutövning vill vi kännetecknas av en
hög servicenivå och tillgänglighet, ett gott bemötande
och effektiv handläggning.

Revisionens uppdrag

Förvaltningen kommer under 2018 att fortsätta arbetet
med att förbättra vår service gentemot företag och
medborgare i kommunen. En handlingsplan kommer
att arbetas fram om hur vi ytterligare kan förbättra vår
service.
Vi kommer att fortsätta med vårt kvalitetsarbete och
förbättra och utveckla våra rutiner. Vår förhoppning är
att detta ytterligare ökar rättssäkerheten och även ger
nöjdare kunder. På byggavdelningen kommer vi att
prioritera att handlägga byggloven inom tio veckor.
Fokus kommer även att ligga på att handlägga klagomåls- och anmälningsärendena som inkommit med
den nya plan- och bygglagen.
Naturvårdsverket konstaterar, i en utvärdering av de
nationella miljömålen, att 14 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen inte kommer att nås till år 2020 med
dagens förutsättningar. Det behövs en kraftsamling för
att vi ska nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.
Även Kristinehamns kommun skulle behöva utöka sitt
arbete inom de strategiska miljöfrågorna.

Regeringen har i den nya budgetpropositionen gett ökade
satsningar inom miljöområdet. Bland annat kommer
radonbidraget att återinföras, man kommer att öka
stödet till kommunerna för grönare städer, ekosystemtjänster samt barns utemiljöer. Förvaltningen kommer
att fortsätta att prioritera tillsynen på förskolor för att
säkerställa barnens inomhusmiljö.
Ett nytt åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen
ligger just nu för perioden 2016-2021. Som en del i
detta arbete kommer nämnden att fortsätta att prioritera
arbetet med att förbättra enskilda avlopp i kommunen.
Inom tobaksområdet är ny lagstiftning på gång och
denna kommer att innebära ökade krav på tillsyn i
offentliga miljöer från nämndens sida.
En stor utmaning ur ett internt perspektiv är svårigheten
att rekrytera handläggare. Utbildning finns inte på orten
och det råder en stor konkurrens bland kommunerna
om erfarna handläggare. Denna brist råder inte bara
inom miljö- och byggnadsnämndens yrkesgrupper,
utan även inom andra yrkesgrupper inom offentlig
förvaltning. Miljö- och byggnadsnämnden anser därför
att det är av stor vikt att Kristinehamns kommun aktivt
jobbar med att vara en attraktiv arbetsgivare både för att
kunna rekrytera nya, men även för att kunna behålla sin
personal. Vi måste hänga med i utvecklingen och vara
flexibla i att hitta möjligheter att införa olika förmåner
med syfte att attrahera och behålla personal.

Kommunrevisionen i Kristinehamn består av nio ledamöter varav fyra för majoriteten och fem från oppositionen.
Kommunallagen redogör för revisonens åligganden och
uppgifter. Kommunrevisionens uppgift är att granska
den verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden och de kommunala bolagens verksamhet granskas också av våra lekmannarevisorer. Varje
revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Revisorerna
biträds av sakkunnig revisionsbyrå, i vårt fall KPMG,
och har möjlighet att anlita den i den omfattning som
behövs för att fullgöra granskningen.
Årligen granskas verksamheterna enligt god revisionssed
inom de olika nämnderna och bolagens verksamhets-

områden. Vi prövar om verksamheterna skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om räkenskaperna är rättvisande samt
om den interna kontrollen är tillräcklig.
Finner vi att något inte stämmer rapporterar vi detta till
den berörda nämnden, som måste åtgärda det felande,
om inte det sker är vi skyldiga att rapportera vidare till
kommunfullmäktige. Nämnderna och de enskilda ledamöterna, inklusive ersättarna i dessa, samt de anställda
är skyldiga att lämna revisionen de upplysningar som
behövs föra att genomföra revisionsarbetet. Revisorerna
skall också ha möjlighet att när som helst inventera
tillgångar och räkenskaper och andra handlingar som
berör verksamheten.

Driftbudget 2018, plan 2019–2020

Budgetram (Tusentals kronor)

2018

2019

2020

1 071

1 071

1 082

Verksamheten 2018 med utblick mot framtiden
Varje år skall det avges en berättelse till fullmäktige med
redogörelse för årets resultat av revisorernas granskningar
gällande verksamheten. De sakkunnigas rapport skall
fogas till revisionsberättelsen.
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Inför varje år beslutar revisionen vilket eller vilka
områden vi särskilt vill granska.
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Valnämnden
Valnämndens uppdrag
Valnämnden är en obligatorisk nämnd för kommunen
och svarar för all organisation och genomförande på
lokal nivå av val till riksdagen, landstingsfullmäktige,
kommunfullmäktige samt EU-parlamentet. Valnämnden
genomför även eventuella extraval och folkomröstningar.

Valnämnden består av sju ledamöter fem ersättare
och har en tjänsteman som stöd för sitt arbete. Under
röstningsperioden har valnämnden även möjlighet att
anställa röstmottagare.

Detta innebär att valnämnden bland annat ansvarar för
att röstningslokaler finns, att utbilda röstmottagare och
att informera om var röstning kan ske.

Driftbudget 2018, plan 2019–2020

Budgetram (Tusentals kronor)

2018

2019

2020

51

51

51

Verksamheten 2018 med utblick mot framtiden
Den 9 september 2018 är det val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige. Valnämnden är lokal
valmyndighet och ansvarar för all röstmottagning i
Kristinehamns kommun, det vill säga att det finns vallokaler, förtidsröstningslokaler och röstmottagare samt
att dessa uppfyller vallagens krav.

2014 köpte valnämnden en tjänst av PostNord vilket
innebar att posten hämtade in, förvarade och sorterade
alla förtidsröster i kommunen. Valnämnden kommer att
köpa in tjänsten av posten även 2018.

Valnämnden kommer under 2018 att se över arvodet
för de som arbetar som röstmottagare under valdagen.
2010 skedde det en uppjustering men efter jämförelse
med andra kommuner har det uppmärksammats att
valnämndens arvoden är låga.
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Kristinehamns kommun
Kungsgatan 30
681 84 Kristinehamn
Tel: 0550-880 00
E-post: kommunen@kristinehamn.se
www.kristinehamn.se

