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INLEDNING
hållbarhet stärks, och vi värnar om de gemensamma resurserna lokalt och globalt. God miljö är en viktig förutsättning
för god hälsa. Hållbarhetsfrågor ska vara en naturlig del i vårt
arbete.
Kompetensförsörjning och integration är viktigt för tillväxt.
Det är avgörande för Kristinehamns framtid att alla som kan
arbeta får möjlighet till det och att näringsliv och offentlig
sektor kan rekrytera medarbetare med rätt kompetens.
Kristinehamns kommun ska vara en trygg plats att leva och
bo i genom livets alla skeden. Alla invånare ska kunna känna
delaktighet i samhället. Särskild omsorg ska ägnas dem som
är i behov av extra stöd för att få ett värdigt liv.
Kristinehamnssamverkan har en budget som ger en hållbar
ekonomi för hela kommunen. Vi följer kommunfullmäktiges
vision där en ”En välskött kommun” är ett av våra prioriterade områden. Vi ska använda våra gemensamma tillgångar på
ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt och vara en
attraktiv arbetsgivare.
Vi vill skapa förutsättningar för att alla i Kristinehamns
kommun, nuvarande och framtida invånare, ska uppleva
livskvalitet under hela livet oavsett var i kommunen man
lever och verkar. En förutsättning för vårt arbete är en god
samverkan med andra aktörer.
Vi ska arbeta långsiktigt och strategiskt med ekonomiplanering samtidigt som kontinuerliga uppföljningar och revideringar av budget och verksamhetsplan görs. God ekonomi i
balans och fokus på hög kvalitet är en grundförutsättning för
effektivt utvecklingsarbete.
Hela kommunen ska leva och vi ska verka för att alla invånare får ta del av kommunal service.
Kristinehamn ska vara en kommun som är attraktiv och
konkurrenskraftig. Fler och starkare företag där idéer och
utvecklingsresurser tas tillvara leder till fler arbetstillfällen
och därmed möjlighet för människor att bo och verka i vår
kommun. Genom en välfungerande samverkan mellan kommun, näringsliv, Region Värmland och utbildningsaktörer
skapas förutsättningar för utveckling. Vi ska aktivt arbeta för
ett gott näringslivsklimat i kommunen.
Vi tar tydligt ansvar för att kommunens arbete för ekologisk
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Utbildningarna i kommunens skolor ska hålla hög kvalitet
och alla barn och ungdomar har rätt till en trygg skolmiljö
som innebär studiero och ett individuellt bemötande.
Vi ska värna om och arbeta för en långsiktig utveckling av
vård och omsorg, besöksnäring, kultur och bildning i kommunen med god tillgänglighet för alla.
I Kristinehamns kommun ska det vara lätt att leva ett aktivt
liv. Samverkan med kommunens föreningar är en framgångsfaktor för att ge kommuninvånarna en meningsfull fritid.
Det ska finnas ett välutvecklat system för infrastruktur och
transporter för såväl person- som godstrafik. Vi ska verka för
att utveckla och förbättra vägar, cykelvägar, järnväg, sjöfart
telefoni och bredband.
Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för hållbar utveckling,
såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Den bidrar
till att minska negativ miljöpåverkan och öka tillgänglighet
till lokala och regionala arbetsmarknader och andra viktiga
resmål.
Vi har en god ekonomi och har samtidigt stora utmaningar
de kommande åren och Kristinehamnssamverkan vill verka
för en hållbar framtid för kommande generationer.
Marie Oudin Kommunstyrelsens ordförande (M)
Adam Slottner Kommunalråd (C)
Eva Julin Dombrowe Kommunalråd (L)
Ellen Skaare Håkansson (Kd)
Louise Hamilton (Mp)
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SÅ STYRS KRISTINEHAMN
MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE

Parti

Antal
ledmöter

Moderaterna

7

Centerpartiet

7

Liberalerna

5

Kristdemokraterna

1

Socialdemokraterna

11

Vänsterpartiet

3

Miljöpartiet

1

Sverigedemokraterna

6

Totalt

41

Mandatfördelningen gäller från och med 15 oktober 2018.

UTDEBITERING KRISTINEHAMNS KOMMUN

Skatter

2017

2018

2019

Kommunalskatt

22,45 kr

22,45 kr

21,97 kr

Landstingsskatt

11,20 kr

11,20 kr

11,68 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
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KOMMUNENS ORGANISATION

Kommunrevision

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Kulturnämnd

Miljö- och byggnadsnämnd

Skolnämnd

Arbetsutskott

Arbetsutskott

Arbetsutskott

Arbetsutskott

Kommunledningsförvaltning

Kulturförvaltning

Miljö- och
byggnadsförvaltning

Skolförvaltning

Kristinehamnsbostäder AB

Kristinehamns Energi AB

Administrativ nämnd

Överförmyndarnämnd

Värdkommun Kristinehamn

Värdkommun Kristinehamn

Gemensamma nämnder
Bergslagens
räddningstjänst
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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.
I Kristinehamn har Nya Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna och Miljöpartiet majoritet och styr kommunen
tillsammans.

Socialnämnd
Arbetsmarknadsutskott
Arbetsutskott

Socialförvaltning

Teknisk nämnd
Arbetsutskott

Valnämnd

Teknisk
förvaltning

Kristinehamns
Industrifastigheter AB

Näringslivssamverkan
i Kristinehamn AB

Drifts- och servicenämnd

Hjälpmedelsnämnd

Kost- och servicenämnd

Värdkommun Karlstad

Värd Landstinget

Värd Landstinget
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INLEDNING
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.
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.
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Foto: Peter Strömberg

Kristinehamn
2030 – den vänliga och
INLEDNING
nyskapande skärgårdskommunen
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KOMMUNENS STYRMODELL
Det betyder att politikerna styr kommunen utifrån
beslutade mål samtidigt som budget är ett medel att
uppnå resultat.

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

Vardagsliv

Välfärd

Boende, fritid, kultur, miljö

Vård, utbildning, omsorg

Horisontella perspektiv

KF:s övergripande
mål

1 års period
Beslutas i juni samtidigt
med rambudget

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.

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

Näringsliv
Företagande, arbete,
hållbar tillväxt

Inkludering

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

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.

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

Lagstiftning
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Policy – KF

Plan – KF
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Vision 2030

Kristinehamn 2030 – den vänliga och
nyskapande skärgårdskommunen

Infrastruktur

En välskött kommun

Logistik och
kommunikation

Medarbetare
och tillgångar

Jämställdhet

Tillgänglighet

Finansiella mål
Ekonomi

Trygghet

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.

Överskott av skatter och
generella statsbidrag minst
1% 2019 och minst 2% för
2020 och 2021.
Soliditeten inklusive
ansvarsförbindelsen ska
öka med minst 1% varje år.

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.

Handlingsplaner – FC/nämnd, VD/Styrelse

Riktlinjer – chef
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KOMMUNFULLMÄKTIGES
ÖVERGRIPANDE MÅL
VARDAGSLIV – BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ
Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer.
Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids- och kulturliv.
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.
INFRASTRUKTUR – LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION
Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur.
EN VÄLSKÖTT KOMMUN – MEDARBETARE OCH TILLGÅNGAR
Kristinehamns kommun använder sina tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt.
Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
FINANSIELLA MÅL – EKONOMI
Överskott av skatter och generella statsbidrag minst 1,5% 2019 och minst 2% för 2020 och 2021.
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska öka med minst 1% varje år.

12
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HORISONTELLA
PERSPEKTIV
UTÖVER KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FINNS HORISONTELLA
PERSPEKTIV SOM SKA GENOMSYRA KOMMUNENS VERKSAMHETER

EKOLOGISK, SOCIAL OCH EKONOMISK HÅLLBARHET
”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
”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.”

Arbetet med att implementera de horisontella
perspektiven i våra verksamheter fortgår. Vi identifierar
utvecklingsområden i våra verksamheter, för att möjliggöra
en intensifiering i det förändringsarbete som detta innebär.
Att integrera de horisontella perspektiven i den ordinarie
verksamheten innebär att dessa perspektiv finns med i alla
led av beslutsfattande, planering och utförande.
Vi fortsätter arbetet med att göra Kristinehamns kommun
till en jämställd, inkluderande, trygg och tillgänglig
kommun för alla som bor, arbetar och vistas här. Vi
verkar också för ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt
och ekologiskt. Detta gör vi genom ökad kunskap och
medvetenhet om dessa frågor hos de som bor och arbetar

här. Alla ska känna sig inkluderade, trygga och välkomna i
våra verksamheter och i vår kommun.
Vi arbetar med jämställdhetsintegrering som metod,
vilket innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas
med i alla led av beslutsfattande, planering och utförande
av verksamheter. Det är den metod som används i
jämställdhetsarbetet på nationell-, regional- och kommunal
nivå i Sverige. Det är också den metoden vi tillämpar för
att integrera de övriga horisontella perspektiven i våra
verksamheter.
För att se förvaltningarnas arbete med de horisontella
perspektiven se avsnittet nämndernas verksamhetsplaner.
13
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OMVÄRLD
Förändringskrafter i omvärlden
Sveriges kommuner och landsting (SKL) tar upp fem
övergripande områden där förändringar av dem påverkar kommuner och landsting starkt. Dessa är svåra att
påverka lokalt och regionalt men kräver ändå en strategi
för att kunna möta oavsett om de utgör hot och/eller
möjligheter.
Globalisering
Globaliseringen ökar, stater och samhällen över hela
världen knyts samman via till exempel handel och teknologi. Samtidigt som globaliseringen medför att kunskap
och teknologi sprids över världen och därmed kan öka den
ekonomiska tillväxten och ge minskad fattigdom innebär
det även att makt flyttas från nationer till marknaden och
har negativ inverkan på miljön.
Kristinehamns kommun måste ha en långsiktig planering för vart vi är på väg och utnyttja kommunens strategiskt goda geografiska placering som gör det möjligt
att bo och arbeta i kommunen, men också skapa närhet
till närliggande kommuner genom pendlingsmöjligheter. En viktig framtidsfråga är hur vi ökar det hållbara
resandet.
Demografi
Den demografiska utvecklingen påverkar ett lands, region,
kommuns ekonomi och arbetsmarknad. Efterfrågan på
välfärdstjänster varierar och beror på åldersstrukturen
och befolkningens storlek och är något som behöver kunna
planeras.
Trenden i västvärlden är låga födelsetal och ökad livslängd
vilket medför en allt äldre befolkning. I Sverige har vi förhållandevis höga födelsetal jämfört med övriga EU länder
samtidigt som den stora flyktinginvandringen har medfört
en föryngrad befolkning. Välfärdssystemets utmaningar
finns i att kunna anpassas till en allt äldre befolkning och
integreringen av nyanlända.
Kristinehamns kommun har en utmaning tillsammans
med övriga kommuner och företag att kunna rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Detta då antalet
barn, unga och äldre ökar snabbt samtidigt som andelen
i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. Fler personer
14

behöver jobba längre för att kunna försörja landet samtidigt som kommunsektorn kommer att behöva fortsätta
utveckla och hitta nya sätt att arbeta på för att dämpa
kostnadsökningarna.
Kristinehamns kommun hade en kraftig befolkningsökning mellan 2013-2016. Befolkningsutvecklingen
har sedan 2017 stagnerat och även minskat. Dock ökar
andelen personer upp till 15 år och de som är över 70 år.
Den delen av befolkningen som är arbetsför och genererar skatteintäkter till kommunen minskar vilket gör att
vi står inför utmaningar när det gäller investeringar och
att kunna klara av att ge den service som efterfrågas.
Klimatförändringar
Genom globaliseringen har människors beteenden och
vanor förändrats, vilket påverkar klimatet. Koldioxidutsläppen ökar och leder till varmare klimat, något som alla
länder i världen behöver kunna förhålla sig till. Klimatförändringarna leder till fler naturkatastrofer via till
exempel översvämningar men även till nya sjukdomar och
människor på flykt.
Årsmedeltemperaturen förväntas öka i hela Sverige i
framtiden, hur mycket beror på hur användningen av
fossila bränslen blir. Enligt SMHI’s klimatrapport för
Värmlands län beräknas temperaturen öka mellan 3-5
grader inom 80 år beroende på hur stor ökning av växthusgaser blir. Årsmedelnederbörden förväntas öka med
cirka 20 procent, likaså den kraftiga nederbörden. Kommunen håller på att ta fram en översvämningspolicy för
att kunna möta eventuella framtida översvämningar.
Det är viktigt att varje verksamhet i enlighet med
miljöpolicyn strävar efter att utvecklas på ett hållbart
sätt. Miljöåtgärder ska ses i ett helhetsperspektiv och
som långsiktiga investeringar.
Teknik
Tekniken har utvecklats genom åren och fortsätter att utvecklas, vilket påverkar både arbetsmarknad och välfärdstjänster. Tekniska framsteg har ofta stora samhällseffekter,
anpassningar behöver göras då den innebär att ny kunskap
efterfrågas samtidigt som befintlig teknik ses som föråldrad.
I takt med att tekniken utvecklas ökar förväntningarna
på att viss kommunal service alltid ska vara tillgänglig.
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Kristinehamns kommuns verksamheter jobbar med
att den nya hemsidan ska bli ännu mer lättillgänglig
och erbjuda fler e-tjänster. En utmaning är att kunna
använda tekniken till utveckling och effektivisering av
verksamheterna.
Förändring av värderingar
Förändrade värderingar är främst en konsekvens av att
nya generationer tar över efter de äldre generationerna.
Samtidigt påverkas vi i allt högre grad av idéer, trender
och kunskap utanför våra territoriella och kulturella gränser genom globaliseringen och utvecklingen av kommunikationsteknologin. Det innebär att variationer i värderingar
mellan olika individer ur samma generation troligtvis
kommer att öka samtidigt som de globala variationerna
tenderar att bli mindre.
De individorienterade värderingarna är starka i Sverige
och medborgarna ställer allt större krav på kvalitet och
tillgänglighet i individanpassade tjänster, vilket är en
utmaning också för Kristinehamns kommun. Det är
viktigt att arbeta för att motverka ökade socioekonomiska klyftor som tillsammans med värderingsförändringar
kan leda till en känsla av utanförskap och en negativ
samhällsutveckling.

Befolkningsutveckling
Kommunens befolkning har ökat under flera år på
grund av en ökad inflyttning, en ökning med drygt
1000 invånare mellan 2013-2016. Under 2017 stagnerade den kraftiga befolkningsökningen och resulterade i
en minskning med 21 invånare per 31 december. Under
2018 har antalet invånare fortsatt att minska och är
24 419 per kvartal tre. Enligt prognosen1 för 2018- 2027
kommer Kristinehamns invånarantal minska med cirka
188 invånare.
Den del av befolkningen som har ökat mest i Kristinehamn och kommer att öka mest enligt prognos2 är barn
och unga upp till 15 år samt de över 70 år. Detta är en
utveckling generellt i Sverige att andelen barn, unga och
äldre ökar i större omfattning, vilket innebär en större
efterfrågan på barnomsorg, skola och äldreomsorg.
Flyttnettot enligt prognosen förväntas bli positiv under
2018-2027 d.v.s. att fler flyttar till än från kommunen.
Dock kan vi se att flyttnettot efter kvartal tre 2018 är
negativt d.v.s. fler har flyttat från kommunen. Vidare
är födelsenettot3 negativt d.v.s. fler har dött än fötts.
Prognosen fram till 2027 är att Kristinehamns kommun
kommer att ha ett negativt födelsenetto.
16
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Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden påverkas av det ekonomiska läget i
Sverige och i världen, vilket märktes inte minst efter
finanskrisen 2008 och 2009. Arbetslösheten var då
som mest 8,3 procent. Arbetslösheten i Sverige oktober
2018 var 5,5 procent4, vilket är något lägre jämfört med
samma period föregående år. Det råder ett bra läge på
arbetsmarknaden och Sverige har högst sysselsättningsgrad i EU, dock är arbetslösheten hög inom vissa grupper. Det råder en obalans på arbetsmarknaden mellan
vad arbetsgivare söker och arbetssökandes utbildningsnivå och utbildningsinriktning.
I Kristinehamn var arbetslösheten 9,7 procent5 i oktober
2018, vilket är en minskning med 1,8 procentenheter
jämfört med samma månad föregående år. Ungdomsarbetslösheten var något högre 10,8 procent, vilken också
har sjunkit jämfört med samman månad föregående år.

Utmaningar för framtiden
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i sin omvärldsanalys tagit upp 13 trender som de ser påverkar
kommuners, landstings och regioners uppdrag de närmaste tio åren. Nedan listas några av de trenderna som
vi anser kan bli tuffa utmaningar för Kristinehamns
kommun i framtiden.
Minskat lokalt och regionalt
handlingsutrymme
Styrningen från nationell nivå och EU ökar, detta visar
sig bland annat i antalet ökade riktade statsbidrag.
Vidare har över 50 ändringar gjorts i socialtjänstlagen
gällande hur socialtjänsten ska utforma sitt arbete, detta
trots att socialtjänstlagen ska vara en ramlag. Det är
viktigt att medborgare själva får påverka lokalt men det
är en stor utmaning att även att kunna säkerställa att
välfärden är likvärdig och rättvis.
Stigande förväntningar på välfärden
I takt med att människors ekonomi har förbättrats och
informationen, kunskapen och tillgängligheten ökar
så har även förväntningarna på välfärden ökat. Kostnaderna i kommuner har generellt ökat snabbare än
intäkterna och snabbare än befolkningsutvecklingen
kan förklara. Det är en stor utmaning att kunna bromsa
verksamheternas kostnadsutveckling samtidigt som
kraven på välfärden ökar.

Hårdare konkurrens om kompetens
Behoven av välfärd ökar på grund av att antalet barn
och unga samt de som är över 65+ ökar i antal. De
demografiskt betingade behoven av vård och utbildning
ökar med ungefär 1,5 procent per år de kommande tio
åren, vilket är en betydligt högre ökningstakt än under
åren 2000–2015 (0,5 procent per år).
I takt med de ökade behoven av välfärd, främst inom
vård och utbildning, ökar behovet av personal. Fram till
och med 2026 prognostiserar SKL att antalet anställda
i välfärdstjänsterna behöver öka med cirka 200 000
personer. Antalet personer i arbetsför ålder ökar dock
inte alls i den utsträckningen, varpå kommunsektorn
behöver hitta andra sätt att arbeta på.
Det innebär både ett finansieringsproblem, då färre ska
försörja allt fler, och ett kompetensförsörjningsproblem.
En utmaning är att möjliggöra att rätt kompetenser
både kan behållas och rekryteras.
Ökade möjligheter att effektivisera
med ny teknik
Teknikutvecklingen är en stark förändringskraft.
Förväntningarna har ökat allt mer på att snabbt, enkelt
och säkert kunna sköta sina ärenden samt att få tillgång
till information och ha möjlighet till inflytande genom
digitala kontaktvägar.
Den tekniska utvecklingen möjliggör effektiviseringar inom flera kommunala verksamhetsområden. En
utmaning är dock att se till att de tekniska lösningarna skapar största möjliga nytta för både invånare och
verksamhet och inte blir felaktiga och dyra tekniska
investeringar.

1

Utförd av Statisticon

2

Utförd av Statisticon

3

Per kvartal 3, ej säsongsrensat

4

Uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB)

5

Andel av den registerbaserade arbetskraften i Kristinehamns kommun
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PERSONAL

Kristinehamns kommun är en tjänsteproducerande
arbetsgivare med cirka 1 900 tillsvidareanställda medarbetare. Behoven av välfärdstjänster ökar i takt med att
befolkningen växer och blir äldre samtidigt som konkurrensen om arbetskraften hårdnar. En fortsatt god
kvalitet i välfärden förutsätter att vi lyckas attrahera och
behålla medarbetare med rätt kompetens. Vi behöver
använda kompetenser rätt, utveckla arbetsmiljö och
arbetsorganisation och ta tillvara teknikens möjligheter.
Kristinehamns kommun kommer även under 2019 att
systematisera arbetet kring personalfrågor genom att
tillse att fullmäktiges mål att vara en attraktiv arbetsgivare går som en röd tråd i allt som planeras och genomförs.
Attraktiv arbetsgivare
Det är beslutat att Kristinehamns kommun ska införa
en personalklubb. Under 2019 kommer en styrelse för
detta att väljas och de kommer att få till uppdrag att
genomföra personalvårdande aktiviteter inom ramen av
personalklubbens uppdrag.
Vi kommer att fortsätta den översyn av samverkansavtalet som påbörjats. I samband med det kommer även
mallarna till utvecklingssamtal och lönesamtal ses över.
18

Allt detta ska kopplas ihop med vår ledar- och medarbetarpolicy, lönepolicy samt det aktiva medarbetarskapet.
Under 2019 ska en sammanfattning göras av det material vi samlat in genom enkäter till de som sökt arbete hos
oss samt genom intervjuer med olika fokusgrupper av
medarbetare och intervjuer av förvaltningschefer. Sammanfattningen är gällande hur Kristinehamns kommun
uppfattas som arbetsgivare, hur vi upplevs som arbetsgivare samt hur vi vill uppfattas som arbetsgivare. Utifrån
detta ska den kommunövergripande ledningsgruppen
besluta om vilka aktiviteter Kristinehamns kommun
ska genomföra för att stärka vårt arbetsgivarvarumärke
och vara en attraktiv arbetsgivare. Detta arbete blir allt
viktigare då vi står inför en utmaning framöver. Behoven av välfärdstjänster ökar i takt med att befolkningen
växer och blir äldre samtidigt som konkurrensen om
arbetskraften hårdnar. En fortsatt god kvalitet i välfärden förutsätter att vi lyckas attrahera medarbetare med
rätt kompetens. Rekryteringsutmaningen måste mötas
på flera olika plan, men det är även viktigt att vi arbetar
med att behålla de medarbetare som redan är anställda
i Kristinehamns kommun. Vi behöver använda kompetenser rätt, utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation
och ta tillvara teknikens möjligheter.
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Heltidsresan
Arbetet kring heltidsresan kommer fortgå. Planeringen
är att under 2019 inrätta en gemensam bemanningscentral för att bland annat kunna arbeta mer effektiv
med schemaplanering över hela kommunen samt fortsätta arbetet med att utreda möjligheten till kombitjänster i framtida rekryteringar. Att fler arbetar heltid bidrar
till att möta rekryteringsbehoven, detta då behoven av
välfärdstjänster ökar, men också till ett mer jämställt
samhälle.
Ledar- och medarbetarskap
Arbetet kring det aktiva medarbetarskapet har varit
väldigt uppskattat hos både chefer och medarbetare. I
det fortsatta arbetet kring detta kommer det på intranätet finnas ett antal filmer med tillhörande övningar.
Tanken är att chefer tillsammans med sina arbetsgrupper ska få ytterligare verktyg för att på arbetsplatsträffarna kunna fortsätta arbeta tillsammans på temat aktivt
medarbetarskap.
Hållbart arbetsliv
Det är krav på att arbetsgivare ska ha mål för den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Dessa mål har
Kristinehamns kommun inskrivna i arbetsmiljöpolicyn
och följs upp årligen.
Projektet gällande hälsoinspiratörer kommer att utvärderas för att se om det har någon positiv effekt för
arbetsmiljön. Om så är fallet ska en plan göras för hur
detta projekt skulle kunna permanentas och införas på
fler arbetsplatser. Ytterligare ett del i att arbeta hälsofrämjande och förebyggande är att utreda vad vi anser
vår företagshälsovård kan hjälpa oss med. Vi kommer
att träffa ett antal fokusgrupper som kommer bestå av
både chefer och medarbetare för att fånga upp vad man
anser ute i verksamheterna i denna fråga. Detta kommer
vi sedan ha som underlag inför den upphandling av
företagshälsovård som ska göras under 2019.
Konceptet med frukostmöten för våra chefer kommer
att utvecklas 2019. Temat för året kommer vara ett
hälsosamt och hållbart ledarskap.
HR-system
Under 2018 avslutades upphandlingen av HR-system.
Samma system som vi har idag vann denna upphandling, men det kommer ske en del förändringar. Allt
kommer driftas i molnet och nya moduler kommer att
tillkomma. Under 2019 kommer arbetet kring detta
pågå.
19
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EKONOMIÅRET
KF = kommunfullmäktige
KS = kommunstyrelsen

BUDGETBEREDNING:
(feb/mars)
Genomgång förutsättningar,
omvärldsbevakning,
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 NÄMNDERNA:
Verksamhetsplan och
detaljbudget.

DEC

BESLUT I KS/KF:
Delårsbokslut per
31/8

JAN

NOV

FEB

BESLUT I KF:
Taxor för nästkommande år.
OKT

MAR

BESLUT I KS/KF
årsbokslut

SEP

APR

Prognos per 30/4
AUG

MAJ

JUL

JUN

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

20

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

21
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RESULTATBUDGET
Resultatbudget 2019, plan 2020–2021
Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

-1 397,4

-1 408,5

-1 444,1

-50,0

-55,0

-57,0

-1 447,4

-1 463,5

-1 501,1

1 080,6

1 114,1

1 155,3

381,2

391,0

377,9

11,6

9,6

9,5

Finansiella kostnader

-15,5

-16,1

-17,0

Årets resultat

10,5

35,1

24,6

1%

2%

2%

-99,02%

-97,24%

-97,91%

Verksamhetens nettokostnad består av

2019

2020

2021

Nämndernas kostnader inkl avskrivningar

1386,4

1370,0

1385,6

22,0

42,0

62,0

Pensioner inkl löneskatt

40,0

50,0

52,0

Löneökning

15,0

35,0

55,0

KS oförutsedda

0,5

3,0

3,0

Föreningsbidrag

5,5

5,5

5,5

1447,4

1463,0

1500,6

(Miljontals kronor)
Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter

Resultat som andel av skatter/statsbidrag
Nettokostnad i % av skatter och statsbidrag

(Not 1)

(Not 1)

varav löneökning föregående år

Summa verksamhetens nettokostnader

22

K R I S T I N E H A M N S KO M M U N B U D G E T 2 019

BALANSBUDGET
Balansbudget 2019, plan 2020–2021
Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Mark, byggnader, anläggningar

1 275,3

1 398,9

1 479,9

Summa anläggningstillgångar

1 275,3

1 398,9

1 479,9

306,4

215,8

158,4

306,4

215,8

158,4

1 581,7

1 614,7

1 638,3

737,6

772,7

797,2

10,5

35,1

24,6

27,0

25,0

24,0

Långfristiga skulder

470,9

470,9

470,9

Kortfristiga skulder

346,2

346,2

346,2

817,1

817,1

817,1

1 581,7

1 614,8

1 638,3

Soliditet (%)

47%

48%

49%

Soliditet (%) inkl pensionsförpliktelser

28%

30%

31%

282,5

278,7

274,7

(Miljontals kronor)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kassa, bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

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

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

Pensionsförpliktelser

23

K R I S T I N E H A M N S KO M M U N B U D G E T 2 019

KASSAFLÖDESBUDGET
Kassaflödesbudget 2019, plan 2020–2021
(Miljontals kronor)

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

10,5

35,1

24,6

Avskrivningar

50,0

55,0

57,0

1,4

1,4

1,4

61,9

91,5

83,0

-99,3

-128,8

-107,3

-33,3

-40,7

-69,1

33,3

40,7

69,1

Nyupptagna lån

0,0

0,0

0,0

Amortering lån

0,0

0,0

0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-37,4

-37,3

-24,3

Årets kassaflöde

-74,9

-74,6

-48,7

Likvida medel från årets början

127,4

52,6

-22,1

52,6

-22,1

-70,7

Avsättningar till pensionsskuld m.m.
Medel från den löpande verksamheten
Skattefinansierade investeringar
Investeringar
Avgiftsfinansierade investeringar (VA-verksamhet)
Investeringar i VA-verksamheten
Lånefinansieras
Finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets slut
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NÄMNDERNAS DRIFTBUDGET
Driftbudget 2019, plan 2020–2021
Nämnder (Miljontals kronor)

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

KF

2,7

2,7

2,6

KS

113,5

108,3

106,5

Socialnämnd

620,8

595,1

580,4

Skolnämnd

547,9

536,7

547,5

Kulturnämnd

18,1

17,6

17,1

Tekninsk nämnd

43,2

41,4

41,6

VA

-14,1

-14,1

-14,1

Renhållning

-0,97

-0,97

-0,97

10,1

9,8

9,5

1,1

1,0

1,0

0,05

0,05

0,05

1 342,4

1 297,4

1 291,2

Miljö- och byggnadsnämnd
Revision
Valnämnd
Summa totala driftsramar

VARAV SÄRSKILDA
SATSNINGAR UNDER 2019
Kommunstyrelsen:
Extra föreningsbidrag och
ordningsvakter 1,2 miljoner kronor.
Socialnämnden:
Utökning nämndsekreterare och till två
nämnder 1,17 miljoner kronor.
Tekniska nämnden:
Utökat bidrag till enskilda vägar
1 miljoner kronor.
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INVESTERINGSBUDGET
Investeringsbudget 2019, plan 2020–2021
(Tusentals kronor)

Nyinv./
Reinv.

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

SAMMANSTÄLLNING
Totalt Kommunstyrelsen

15 000

5 150

3 000

Totalt Skolförvaltningen

2 500

6 500

4 000

Totalt Socialförvaltningen

2 020

1 915

1 140

78 985

110 580

99 150

Totalt Kulturförvaltningen

350

4 650

0

Totalt Miljö- och byggförvaltningen

500

0

0

Totala investeringar, skattefinansierade

99 355

128 795

107 290

Budget 2019 för skolprojekten

109 000

33 315

40 780

69 100

Totalt Tekniska förvaltningen, skattefin. verksamhet

Påbörjade projekt före 2019

51 405

Total investeringsbudget inkl. skolprojekten och
påbörjade projekt, skattefinansierade
Totalt Va- och renhållning,
avgiftsfinansierad verksamhet

259 760

KOMMUNSTYRELSEN
Kundtjänst/ärendehantering verksamhetsssytem
(Medborgarkontor/Kontaktcenter)

Ny

0

150

0

Reservkraft/ledningar (MSB)

Ny

0

2 000

0

KS oförutsedda, (varav 8 mkr till Torgen, del 2)

Ny

11 000

3 000

3 000

HR-system,(lönesystem)

Re

4 000

0

0

15 000

5 150

3 000

Totalt Kommunstyrelsen

SKOLFÖRVALTNINGEN
Inventarier gemensam gymnasieskola med KTIC

Ny

0

3 500

0

Inventarier, SFI- och Vuxlokaler Villa Älvkullen

Ny

0

0

1 500

Inventarier ny avdelning Ölme förskola

Ny

0

500

0

"Utveckling/underhåll, skolförvaltningens utbildningsoch arbetsmiljöer"

Re

2 500

2 500

2 500

2 500

6 500

4 000

Totalt Skolförvaltningen
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SOCIALFÖRVALTNINGEN
Reinvesteringar inventarier

Re

1 540

1 215

1 140

Nyinvesteringar inventarier

Ny

480

700

0

2 020

1 915

1 140

Totalt Socialförvaltningen

(Tusentals kronor)

Nyinv./
Reinv.

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

TEKNISKA NÄMNDEN
Fastighet
Centrumutveckling: Skate stadsparken

Ny

2 000

0

0

Utbyggnad Ölmegården, total budget 26 mkr

Ny

10 000

16 000

0

Projektering ny hall med hoppgrop

Ny

1 500

25 000

5 000

Utbyggnad av förskola inom Ölmeskolan

Ny

6 000

0

0

Köp av Sannaparkens förskola

Ny

0

10 000

0

Stenstalidhallen. Projektering flyttas fram till 2020,
genomförande 2021 (2022)

Re

0

1 000

25 000

Hamnen, underhåll och förstärkningar

Re

5 000

5 000

15 000

Herrgården, LSS-boende

Re

10 350

0

0

Kvadraten, Marieberg

Re

0

1 900

4 800

Stadsbondgården, utredning och åtgärder

Re

200

500

4 800

Stationshuset

Re

0

500

5 000

Planerat underhåll, Fastigheter

Re

6 000

6 000

6 000

Lokalanpassningar egna lokaler

Re

750

750

0

Rivningar
- Gamla Elverket
- Finskaföreningen
- Gamla Djurskyddshemmet
- Ekmansstugan

Re

0

5 000

5 000

Utredningar/Uppdrag

Re

1 000

1 000

0

Sannaplanerna/Idrottsplats Sanna Bollplan

Re

2 000

0

0

Genomförande DP Vålösundet 4

Ny

0

2 000

0

Våtmarker, demonstrationsvåtmarker Varnumsviken

Ny

185

130

0

Naturområde Sanna: Röjning A-åtgärder

Ny

0

500

500

Strategiska markförvärv och exploateringsåtgärder

Ny

3 500

0

0

Nytt område Vålösundet/villamässan kostnader

Ny

20 000

0

0

Nytt område Vålösundet/villamässan intäkter

Ny

-20 000

0

0

48 485

75 280

71 100

Totalt Fastighet

Kost
Brogårdsskolan, köksutrustning

Re

1 500

0

0

Reinvesteringar maskiner

Re

1 700

500

500

3 200

500

500

Totalt Kost
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(Tusentals kronor)

Nyinv./
Reinv.

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Gata/Park/Fritid
Reinvestering gator

Re

11 000

11 000

11 000

Reinvestering gatubelysning

Re

450

450

450

Enkelt avhjälpta hinder

Re

200

200

300

Åtgärder gång- och cykelvägar enligt trafikplanen

Re

800

800

800

Reinvestering broar

Re

2 500

1 500

1 000

Reinvestering svängbron Sanna

Re

2 000

0

0

Utbyte kommunala bryggor

Re

800

800

800

Sammnlänkning GC Irisdalsvägen

Ny

1 000

0

0

Ny bro Bäckhammar

Ny

500

10 000

0

Omb/nybyggnation/flytt av korsningen Nyvelius

Re

0

700

0

Omläggning Trädgårdsgatan

Re

0

200

2 000

Tillgänglighetsanpassning Södra Kungsgatan

Re

0

250

0

Utveckling/avveckling kvartersplaner

Re

0

250

0

Sammanlänkning GC Fältvägen/Tallundsvägen

Ny

0

800

0

Beläggning Grusvägar (medfinansiering fastighetsägare)

Re

0

1 000

1 000

Utbyte Herrekvarnsbron

Ny

0

0

800

Korsningen Ringvägen/Fältvägen/Södra Staketgatan

Ny

0

0

3 000

Ny

750

0

0

Ny

0

1 000

0

Genomförande DP Marieberg

Ny

0

3 500

3 500

Upprustning parkering skymningen

Re

0

0

300

Medfinansiering konstsnöanläggning

Ny

6 700

0

0

Belysning Motionsspår

Re

300

300

300

Projektering Curlinghall

Re

300

0

0

Arbetsbåt

Ny

0

600

0

Gräsklippare Gata

Ny

0

700

0

Offentlig toalett

Ny

0

500

0

Endurobana

Ny

0

250

0

Överbyggnad stöten

Re

0

0

150

Byte belysning ishallen

Re

0

0

350

Belysning Sannavallen

Ny

0

0

500

Driftfordon Fritid

Ny

0

0

600

Gräsklippare Fritid

Ny

0

0

700

27 300

34 800

27 550

Landsbygdsprocess: Bäckhammar attraktivitet
husbilsuppställning
Landsbygdsprocess: Förbättrad trafiksäkerhet Stolpen,
Ölme + infart Ölme

Totalt Gata/Park/Fritid
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(Tusentals kronor)

Nyinv./
Reinv.

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

VA
Sanering

Re

15 300

15 300

15 300

Fastighetsunderhåll

Re

800

1 600

250

Oförutsett

Ny

1 000

1 000

1 000

Läckageloggrar (utbyggnad av befintligt system)

Ny

150

150

150

R10 GPS-tallrik

Ny

180

0

0

Vibroplatta "Padda" 400 kg (hyrs i dagsläget)

Ny

0

80

0

Kamerahuvud för rörfilmning

Ny

100

0

0

Ventilrobot

Ny

75

0

0

Pipskopa

Ny

50

0

0

Kranarmstillbehör däckbuffert

Ny

50

0

0

Konvertering kritaanläggning

Re

1 000

0

0

UV-anläggning Bäckhammar

Ny

0

100

0

Katastrofpump

Ny

0

550

0

Nya tryckstegringspumpar Nybble

Re

100

0

0

Frekvensstyrda tryckstegringsp Stensta

Re

200

0

0

Ny brunnspump Sandköping

Ny

100

0

0

Elmtank för reservvatten samt underhåll

Ny

350

0

0

Ny avvattningsmaskin

Ny

0

0

2 000

Utbyte gamla PLC generellt, initialt Bäckhammar och
Nybble

Re

250

250

250

Nytt övervakningssytem sandtvätt

Re

0

100

0

Hach styrsystem

Ny

0

500

0

Nytt dragskåp

Ny

50

0

0

Turbiditetsinstrument

Ny

50

0

0

Korrelator för PE-rör

Ny

100

0

0

Fjärrstyrd vibromaskin

Ny

0

180

0

Utbyte av Uniview

Re

0

1 000

0

Nya blåsmaskiner

Ny

0

500

0

Nya membran i processbassänger

Re

0

300

0

Uppgradering avloppspumpstationer

Re

600

600

600

Renovering slamrännor

Re

0

0

200

Borrning ny grundvattenbrunn

Ny

0

200

0

Colilert

Ny

0

100

0

Exploateringar och omvandlingsområden

Ny

0

0

38 800

Vålösundet 5 & 6

Ny

3 000

5 000

0

23 505

27 510

58 550

Totalt VA
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(Tusentals kronor)

Nyinv./
Reinv.

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Renhållning
Utbyte av trasiga och hyrda containrar

Re

100

100

100

Utredning anpassning/ombygg. av ytor Strandmossen

Ny

0

3 000

0

Flytt och iordningställande av åvs/återvinning i offentlig
miljö

Re

200

200

200

Sluttäckning deponi Strandmossen

Ny

3 500

3 500

3 500

Inköp av lastväxlarsläp

Ny

0

800

0

Insamlingsfordon (sopbilar och servicebilar)

Re

3 650

2 700

2 700

Maskiner

Re

0

2 100

3 250

Markberedning för hantering asbestdeponering

Ny

250

0

0

Markberedning för hantering och lagring massa

Ny

450

0

0

Miljöstationer FA förnyas

Re

200

0

200

Återbrukslokal vid ÅVC

Ny

70

0

0

Väderskydd FA och papp

Ny

170

370

100

Uppgradering vågsystem

Re

150

0

0

Mobila ÅVC-stationer

Ny

250

500

500

Externslamsstation

Ny

300

0

0

Rampbod

Ny

120

0

0

Omklädningsrum Strandmossen

Ny

400

Totalt Renhållning
Totalt Tekniska förvaltningen

0

9 810

13 270

10 550

78 985

110 580

99 150

500

0

0

500

0

0

MILJÖ- OCH
BYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Inköp av verksamhetssystem för bygg

Ny

Totalt Miljö- och byggnadsförvaltningen

KULTURFÖRVALTNINGEN
Teknik konstmuseet (kassa/disk, belys, entré, inred mm)

Ny

300

0

0

Bokbuss

Ny

0

4 500

0

Verktyg museerna, inventarier

Ny

50

0

0

Reparationer av den kommunala konsten

Re

0

150

0

350

4 650

0

Totalt Kulturförvaltningen
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Specifikation av budget för
skolprojekten
Beslutad budget (Miljontals kronor)
KF 2011-06-16
Utökad budget Kf 2016-02-25
Total budget

350
39
389

FÖRDELAT PÅ FÖLJANDE SKOLOR
Djurgårdsskolan

Klar

Budget (Miljontals kronor)

38

Utökad budget Kf 2016-02-25

36

Avvikelse mot budget

2

Stenstalidskolan
Budget (Miljontals kronor)
Kvarstående budget 2019

115
5

Södermalmskolan
Budget (Miljontals kronor)

111

Kvarstående budget 2019

19

Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter
Budget (Miljontals kronor)
Kvarstående budget 2019

Total budget 2019

125
86

109
31
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Sverige är inne i en högkonjunktur, BNP förväntas växa
med 2,6 procent under 2019. Trots högkonjunktur har
den offentliga sektorn det tufft. Det finns stora investeringsbehov, särskilt när det gäller boenden för äldre,
förskolor och skolor. Bostadsbyggandet i Sverige är
rekordhögt och det leder till stor efterfrågan och höga
priser, samtidigt som det är svårt att rekrytera rätt arbetskompetens.
Befolkningen i Sverige ökar, fler personer flyttar till större
städer och vi ser en allt större urbanisering. Utmaningen
för mindre städer och kommuner är att kunna erbjuda en
likvärdig service. Detta är tydligt i Kristinehamns kommun nu när befolkningen stagnerar efter flera år med hög
invandring. Den största gruppen som flyttar från kommunen är den yrkesaktiva delen av befolkningen, vilket
betyder att skatteintäkterna minskar, men behovet och
efterfrågan av bland annat hemtjänst, förskoleplatser, undervisning, bra vägar och en meningsfull fritid kvarstår.
Sveriges kommuner och landsting pratar om investeringsgapet vilket betyder att skatteunderlaget, dvs. kommunens intäkter, och gapet mellan kostnadsutvecklingen

ökar. Det finns uppdämda investeringsbehov som kan bli
svåra att hantera när skatteintäkterna inte ökar i samma
takt som kommunernas behov. För Kristinehamns kommuns del ser vi samma utveckling som resten av riket, det
finns stora investeringsbehov både vad gäller reinvesteringar, men också nyinvesteringar.
Många riktade statsbidrag gör också att det är svårt att
bedriva en långsiktig verksamhetsutveckling. Flera av de
riktade statsbidragen är destinerade till särskilda projekt
och tidsbegränsade. Det kräver mycket administration för
att ansöka om dessa bidrag, vilket gör att vissa statsbidrag
går man miste om eller väljer bort att ansöka om. Kristinehamns kommun har ansökt om en hel del statsbidrag,
men vi ser att det är lättare att tillgodose kommunens
behov om det i stället blir en ökning i de generella statsbidragen.
Planeringsförutsättningarna för 2019 och planperioden
2020-2021 är svåra, dels för att befolkningen minskar
och behoven av service kvarstår. Det finns stora behov för
underhåll av våra fastigheter, gator och vägar, samtidigt
bygger vi nya områden som kräver skötsel och underhåll.

Budgetförutsättning
Skatteintäkter
Prognosen för skatteintäkter bygger på SKLs skatteprognos i mars 2018 (cirkulär 1808,) samt prognosen för välfärdsmiljoner som kom i april 2018. Skatteintäkter och generella statsbidrag är fördelade enligt tabellen nedan:
(Miljontals kronor)

2019

2020

2021

1 080,5

1 114,0

1 155,3

309,2

304,1

300,5

5,9

21,2

24,2

10,8

17,3

15,7

Strukturbidrag

0

0

0

Införandebidrag

0

0

0

LSS-utjämning

-8,5

-8,5

-8,5

Fastighetsavgift

45,8

45,8

45,8

Välfärdsmiljarder

18,0

11,0

0

1 461,7

1 494 ,0

1 533,0

Skatteintäkter
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag
Regleringsbidrag

Summa total
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Befolkningsprognos
Befolkningsprognosen ligger till grund för hur vi beräknar skatteintäkter och statsbidrag. Kristinehamns
kommun använder Statisticon för att ta fram långsiktiga befolkningsprognoser. Befolkningsprognosen som
är använd i budget 2019-2021 är följande:

2019: 24 564 personer
2020: 24 450 personer
2021: 24 523 personer

Löneökning
Varje nämnd blir kompenserad för löneöversyn 2019.
Budgetjustering görs när samtliga löneavtal är klara.
Större investeringar som planeras
De stora investeringarna som kommer starta under
2019 är utbyggnad av Ölmegården äldreboende. Det
kommer byggas nio-tio nya boendeplatser.
En stor del av investeringsbudget kommer också att gå
till reinvestering av gator och vägar.
Den sista delen av Svinvallen kommer avslutas under
året och kommunen kommer få en ny stadspark.

Social avgifter
Sociala avgifter består av arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och kollektivavtalad pension. Vi följer SKLs
rekommendationer och för 2019 är de sociala avgifterna 39,17 procent.
Inflation
Ingen uppräkning har skett på grund av i princip ingen inflation. Det betyder också ingen uppräkning för
interna tjänster såsom IT, hyror och kost.
Intern ränta
Internräntan följer kommunens genomsnittsränta för
våra lån och är följande:

2019: 2,5 %
2020: 3,0 % (preliminär)
2021: 3,5 % (preliminär)

Kapitaltjänstkostnad
Budget för kapitaltjänstkostnad kommer kompenseras
respektive nämnd. Från och med 2020 är planen att
kapitaltjänstkostnader ska ingå i internhyran när det
gäller fastigheter. För övriga investeringar kommer
kapitaltjänstkostnaden belasta den nämnd som har
initierat och tagit fram behovet för investeringen.
Exempel på övriga investeringar kan vara inventarier,
konst och it-system.
33
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Nyckeltal
Resultatmål
För att kommunen ska arbeta för en god ekonomisk
hushållning har kommunfullmäktige beslutat om
resultatmål för 2019 och kommande planperiod. Resultatmålet är överskott i procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag och bidrar till kommunens
överskott. Överskottet är viktigt för att skapa utrymme
för kommande investeringar. För 2019 är resultatmålet
minst en procent och för 2020-2021 är målet minst
två procent.
Pension
Kommunens pension är försäkrade hos KPA pension,
vilket betyder att kommunen betalar in löpande premier till KPA som i sin tur betalar ut pension till de
som gått i pension. Pensioner utgör en stor del av kommunens personalkostnader och ökar ständigt eftersom
flera medarbetare tjänar mer än 38 422 kr/månad
(7,5 x inkomstbasbeloppet) och har rätt till förmånsbestämd ålderspension.
Före 1998 gjordes ingen löpande inbetalning för
pensioner vilket betyder att det upparbetades en stor
pensionsskuld, denna skuld ligger utanför kommunens
balansräkning och är för tillfället på 282,5 miljoner
kronor inklusive löneskatt.
Låneskuld
Kommunens lån är på 325 miljoner kronor. Enligt tidigare beslut får skolprojekten lånefinansieras, men det

34

har än så länge inte funnits behov för att ta upp nya
lån eftersom kommunen har haft en stark likviditet.
Den genomsnittliga räntan på kommunens lån ligger
på ca 2,5 procent.
Soliditet
Soliditeten visar hur mycket vi kan investera med egna
medel på lång sikt. Ett av kommunens finansiella mål
är att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade före 1998) ska öka med en procent varje
år. För att soliditeten ska öka, måste antingen resultatet öka eller så vi måste amortera på våra lån, eller båda
delarna.
I den budget och plan som ligger ser soliditeten ut som
följer:

2019

2020

2021

Soliditet (%) 		

47%

48%

49%

Soliditet (%)
inklusive
pensionsförpliktelser

28%

30%

31%

Likviditet
Kommunen har en stark och jämn likviditet vilket gör
att investeringar för 2019 kan genomföras utan behov
av nya lån.
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Framtid
Högkonjunkturen förväntas komma in i en avmattningsfas vilket är en naturlig utveckling. Arbetslösheten i Sverige har under året minskat från 9 procent
till 5,5 procent tack vara snabb sysselsättning och förväntas stiga till 6,7 procent under 2019 och ytterligare
några procent 2020.
Trots att Sverige har en låg arbetslöshet är arbetslösheten i Kristinehamn fortfarande hög vilket får en indirekt inverkan på kommunens budgetförutsättningar.
Arbetet med Match2job där målet är att matcha nyanlända till bristyrken är ett viktigt projekt för kommunen på lång sikt.
Kommunen kommer behöva arbetskraft inom flera
yrken och utmaningen att attrahera arbetssökare till

att arbeta i vår kommun är redan en utmaning. Arbetet med att skapa en attraktiv arbetsgivare och ett
tydligt och intressant arbetsgivarvarumärke pågår och
kommer fortsätta kommande år. I takt med ny teknisk
utveckling kommer det finnas behov och tid för löpande kompetensutveckling och nya sätt att lösa våra uppdrag. Efterfrågan på den kommunala servicen kommer
ändra sig och likaså beteenden till våra kunder.
Kommunen har stora underhålls- och investeringsbehov som ska hanteras med de pengar vi har. Målet
om att uppnå en god ekonomisk hushållning och
kommunfullmäktiges finansiella mål kommer kräva
flera sätt att lösa dessa behov på. Det kommer bli än
viktigare att kunna prioritera och välja bort. Långsiktiga och strategiska planer behöver tas fram dels för att
kunna planera ekonomi, men inte minst personalförsörjning.
35

NÄMNDERNAS
VERKSAMHETSPLANER
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KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsens uppdrag
Kommunstyrelsen ska i egenskap av kommunens ledande
politiska förvaltningsorgan leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt
över övriga nämnders, kommunala bolags och kommunalförbunds verksamheter.

Kommunstyrelsens
ansvarsområden
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens utveckling
och ekonomiska ställning.
Kommunledningsförvaltningen består av kansliavdelningen, ekonomiavdelningen, personalavdelningen,

kommunikationsavdelningen, digitaliseringsavdelningen,
administrativa 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 inköpsstöd, personaladministration, samhällsbyggnadsfrågor och kommunens fysiska
utveckling, översiktlig planering för användning av mark
och vatten, markberedskap, upprättandet av detaljplaner,
infrastruktur- och övergripande kommunikationsfrågor,
kollektivtrafik, övergripande frågor om hamn- och
Vänersjöfart, 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.

37

K R I S T I N E H A M N S KO M M U N B U D G E T 2 019

Driftbudget 2019, plan 2020–2021
Beslutad kommunfullmäktige 29 november 2018
Budgetram (Tusentals kronor)

Varav särskilda satsningar:
Ordningsvakter och föreningsbidrag

2019

2020

2021

116 270

110 958

109 092

2 661

2 591

110 958

109 092

1 200

Varav fördelad på följande verksamhetsområden:
KF

2 744

Kommunstyrelse

4 388

Kommunchef

3 993

Ekonomiavdelningen

12 852

Personalavdelningen

4 692

Planeringsavdelningen

14 030

Kansliavdelningen

6 812

Kommunikationsavdelningen

3 549

Administrativa avdelningen

12 561

Kommunövergripande kostnader

4 5111

Kommunövergripande IT-serverkostnader

3 773

Kristinehamns del av överförmyndarnämnden

1 765

Summa total

116 270

SPECIFIKATION AV LTP-PROJEKT (LTP- LOKALT TILLVÄXT PROGRAM)
LOKALT TILLVÄXTPROGRAM DRIFT 2018
Åtagande (Tusentals kronor)

Kostnad

Fritt Wifi

300

Ordningsvakt

200

Drift stadskärna

750

Infra kommunikationer

100

Summa

38
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Kommunstyrelsens verksamhetsmål
VARDAGSLIV BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ
Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer
Nämndmål
1. Kommunstyrelsen ska ta fram planer samt tillhandahålla och marknadsföra tomter i attraktiva bostadsområden.
2. Utveckla trevligare och mer levande centrummiljöer.
Indikatorer

Nuläge

1. Antal nyproducerade bostäder per år i kommunen (Statistiska centralbyrån, SCB).
2. Årligt cityindex över 1 % (Handelns Utredningsinstitut, HUI).

Målvärde
60

1,5

1

Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids-och kulturliv
Nämndmål
1. Kristinehamn ska vara en attraktiv och känd skärgårdskommun och stärka stadens koppling mot Vänern.
Indikatorer

Nuläge

Målvärde

1. Antalet gästnätter (Turistekonomisk modell, TEM).

100 103
(2017)

Öka

VÄLFÄRD VÅRD, UTBILDNING, OMSORG
Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden
Nämndmål
1. Nyanlända som genomgår kommunens utbildningsprogram i etableringsfasen ska vara i arbete/ studier när
etableringsfasen är avslutad.
Indikatorer
1. Andel som har börjat arbeta eller studerar vidare efter avslutad Yrkes
SFI-utbildning (status efter 90 dagar).

Nuläge

Målvärde

Utbildningar
pågår

75 %

Kfs övergripande mål
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NÄRINGSLIV FÖRETAGANDE, ARBETE, HÅLLBAR TILLVÄXT
Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar
för och bidrar till tillväxt
Nämndmål
1. Förbättra service och tillgänglighet för företagare som har kontakt med kommunen.
2. Kommunstyrelsen ska ta fram planer samt tillhandahålla och marknadsföra mark för verksamhetstableringar.
Indikatorer

Nuläge

Målvärde

5 st

15 st

1. Antal digitala tjänster i tillståndsguiden
2. Framtagen markkatalog

Klar

2. Antagen markpolitisk policy

Antagen

INFRASTRUKTUR LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION
Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur
Nämndmål
1. Kristinehamns kommun ska erbjuda boende och företag tillgång till 100 Mbit/s bredband via marknadens
operatörer.
2. Utvecklad linje 500 mellan Karlstad, Kristinehamn, Karlskoga, Örebro för att ytterligare integrera dess arbetsmarknader.
3. Beslut om nya ägardirektiv för Vänerhamn som stödjer införande av containersjöfart och en fördubbling av sjögods till
2030.
4. Återinfört tågstopp i Björneborg.
Indikatorer

Nuläge

Målvärde

1. Öka andelen som har tillgång till fiber.

74,4 %

76 %

2. Borttaget byte i Karlskoga på linje 500.

Ja

Nej

30:e min

15:e min

2. Fördubblad turtäthet på linje 500 mellan Karlstad och Kristinehamn.
3. Nytt ägardirektiv för Vänerhamn.
4. Fattat beslut i Region Värmlands trafikförsörjningsprogram om återinfört tågstopp
i Björneborg.

Kfs övergripande mål
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Ja
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EN VÄLSKÖTT KOMMUN MEDARBETARE, TILLGÅNGAR
Kristinehamns kommun använder sina tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt.
Nämndmål
1. Få fler medborgare och kunder att nyttja kommunens digitala självservicetjänster.
2. Kristinehamns kommun har ett gott bemötande och god tillgänglighet.
3. Effektivt användande av resurserna vid inköp.
Indikatorer
1. Andel av nya autogiroansökningar som kommer in via digital självservicetjänst på
www.kristinehamn.se

Nuläge

Målvärde

16 %

33 %

21 st av 88 st

30 st av 88 st

2. Andel som får svar på e-post inom 1 dygn, ( %)(KKiK, Profitel E1).

83 %

88 %

2. Andelen svar på e-post som innehåller merinformation, (%) (Profitel E5).

64 %

88 %

1. Öka antalet uppfyllda målvärden (grönt) i SKL’s utvärderingsverktyg av digital
service - eBlomlådan.

3. Avtalstrohet

80 %

Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Nämndmål
1. Nöjda medarbetare som är ambassadörer för Kristinehamns kommun.
2. Friskare medarbetare.
Indikatorer

Nuläge

1. Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex.
2. Sjukfrånvaron totalt helår (%), (kommunledningsförvaltningen).
2. Frisknärvaro totalt helår (%), (kommunledningsförvaltningen).

Målvärde
79

4,41 %

4,41 %

65 %

67 %

Kfs övergripande mål
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Horisontella perspektiv
Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
Kommunstyrelsen ska i de fall det är behövligt och
relevant ställa krav i upphandlingar utifrån en hållbar
utveckling. Detta bedöms dock från upphandling till
upphandling till exempel miljökrav eller arbetsrättsliga
villkor. För att bidra till en hållbar utveckling ska kommunledningsförvaltningen arbeta för att öka antalet
e-fakturor samt använda elektronisk/digital upphandlingsprocess för att minska kostnaderna och pappersanvändning.
Kommunledningsförvaltningen kommer att fortsätta
arbeta med punkterna som ingår i den miljööverenskommelse1 som finns med Länsstyrelsen, vilken gäller
fram till 2020. Detta innebär bland annat att anordna
en kunskapsdag med Länsstyrelsen kring Länsstyrelsens
regionala miljömål, kommunens miljöarbete och Agenda 2030, att arbeta med uppdrag från den antagna
trafikplanen och skapa en handlingsplan för fler fordon
med förnyelsebara drivmedel i kommunen.
Tillgänglighet, inkludering, jämställdhet
och trygghet
Kommunledningsförvaltningen kommer att fortsätta anordna företagarfrukost samt medverka på Närsams
affärsluncher för att skapa ännu bättre tillgänglighet
och förutsättningar för dialog med kommunens företag.
Fortsatt arbete med tillgänglighet utifrån de transportpolitiska målen samt även den fysiska tillgängligheten
till viss del. Arbetet med handlingsplanen för bredbandsutbyggnad kommer att fortsätta för att skapa
bättre tillgänglighet till bra datakommunikation för att
nyttja samhällsservice.
Tillgänglighet, inkludering, jämställdhet och trygghet
är perspektiv som verksamheterna arbetar med kontinuerligt och så även 2019 till exempel när event såsom
Smaka på Värmland och julmarknad på Gustafsvik
anordnas och vid arbetet med samråd och granskning
av planer. För att öka tillgängligheten fortsätter även
arbetet med att utöka e-tjänsterna. Under 2019 kommer
kommunledningsförvaltningen att arbeta med fördjupad
medborgardialog, vilket är en metod för att arbeta med
inkludering och trygghet. Trygghet är även en viktig
fråga i arbetet med handlingsplanen för visionen för
stadskärnan.
Tillgänglighet och trygghet är två av våra tre ledord i vår
ledar- och medarbetarpolicy för våra chefer. Detta inne42

bär att arbetet gentemot våra chefer ska utgå från dessa
ledord. I lönekartläggningen arbetar kommunledningsförvaltningen med jämställdhet och i introduktionsprogrammet för våra nya chefer går vi igenom diskrimineringslagen där kön är en av diskrimineringsgrunderna.
1

KS 2018-03-06 §58

Verksamheten 2019 med utblick
mot framtiden
Administrativa avdelningen
Säkerhets- och folkhälsoenheten kommer att arbeta vidare med utbildning och stöd, uppföljning av de horisontella perspektiven samt utveckling av och implementering av
den fördjupade medborgardialogen.
Utifrån de nyantagna reglerna för föreningsbidrag kommer dessa att verkställas och följas upp.
Styrdokument inom folkhälsa kommer att utvärderas och
omarbetas i dialog med Trygghets- och folkhälsorådet.
Inom uppdraget till kommunerna gällande krisledning
som är styrt både från Länsstyrelsen och MSB kommer
både utbildningar och övningar att genomföras för politiker och tjänstemän. Dessutom ska kommunen delta i totalförsvarsövningen 2020 och förberedelser under 2019.
Krigsplaceringar för kommunala tjänstemän ska ligga
klart 2020. Enheten kommer att utarbeta ett förslag på
en krisledningslokal i vår egen byggnad enligt MSB:s
riktlinjer och ekonomiskt stöd och finnas på plats senast
2020.
Underlag för RSA (risk- och sårbarhetsanalys) ska tas
fram och beslutas av kommunfullmäktige och inskickat
till Länsstyrelsen under oktober 2019.
En uppföljning inom samtliga förvaltningar och bolag avseende GDPR genomförs under året.
Enheten för integration kommer att delta i implementering av projektet Match2Job och fortsatt utveckling av
DUA överenskommelsen som reglerar samverkan mellan
kommuner och arbetsförmedlingen avseende målgrupperna unga och nyanlända. När det gäller mottagandeutredningen (SOU 2018:22) kommer den att följas upp för
att säkerställa kommunens ansvar avseende mottagande
av asylsökande och nyanlända. En omvärldsbevakning
kommer att göras för att följa utvecklingen av förändring
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i antalet nyanlända med uppehållstillstånd som ska bosättas i kommunen och vilken påverkan det får för
Kristinehamn.
Inom turismenheten kommer båttrafiken i skärgården att
trafikeras av en ny båt och rutt till Karlstad. Det innebär
eventuell förändring av någon brygga/angöringsplats
samt insatser kring nya skyltar på öarna samt kommunikation på båtarna och marknadsföring. En ny cykelled
inom projektet Lake Vänern Grand Tour pågår med att
få till en cykelled mellan Karlstad och Sjötorp/Mariestad
där sträckan Kristinehamns centrum och söderut mot
Nybble är först ut.
Gustafsviks herrgård som besöksmål fortsätter med investeringar i flyglarna och området runt enligt projektbudget
samt en fortsatt samordning med entreprenörer och föreningar för aktiviteter och evenemang intill 2019 års slut
då en utvärdering sker. Trädgårdsprojektet vid Gustafsviks herrgård det vill säga den historiska trädgården
rustas genom insatser av bland annat den gamla stenmuren, trappor, parkering och grusgångar. Smaka på Värmland den stora matfestivalen ägs och drivs från 2018 av
kommunen och ska genomföras sista helgen i september
2019. Turismenheten kommer tillsammans med kulturförvaltningen att se över användningen av fastigheten
Ölme Museala Diversehandel i den nya Stadsparken och
eventuellt omlokalisera museet.
Östra Värmlands Överförmyndarenhet kommer att byta
sitt verksamhetssystem under 2019 samt utveckla de digitala tjänsterna.
Kommunikationsavdelningen
Nya kristinehamn.se har varit i drift sedan våren 2018.
Nu är projektet klart och det går in i en förvaltningsfas.
Men utvecklingen av kristinehamn.se får inte stanna
utan måste fortsätta. Detta för att kunna motsvara de
krav som ställs från såväl personal som kommuninvånare.
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Om utvecklingen tappar fart blir resultatet att servicegraden på webbplatsen minskar.
Antalet kanaler för kommunikation blir flera genom ökad
digitalisering. Att använda och bevaka de olika kanaler
där våra målgrupper finns är en nödvändighet för att bidra till bilden av en attraktiv och tillgänglig kommun.
Både kommunikationspolicy och grafisk profil ska revideras. Riktlinjer för sociala medier ska skrivas. Arbetet
med förstudie inför ett eventuellt kommande kontaktcenter/servicecenter ska fortsätta. Dessutom ska en översyn för behovet av en kommungemensam bildbank göras.
Digitaliseringsavdelningen
(f d IT-avdelningen)
En revidering av kommunens styrdokument för kommunens digitaliseringsarbete. Dessa styrdokument kommer
att tas upp till politiken under tertial ett 2019 för beslut.
- Policy för Digitalisering
- Digital agenda 2019
Policy för digitalisering pekar ut övergripande mål, strategisk inriktning samt ledning och styrning.
Digital agenda är en handlingsplan för digitaliseringsarbetet med tidplaner och utvecklingsaktiviteter – såväl på
kommungemensam samt på förvaltningsnivå. För att
lyckas med detta krävs att alla nämnder säkerställer digitaliseringsutvecklingen i sin verksamhetsplanering där
Digitaliseringsrådet har en viktig uppgift.
Inom Digitaliseringsavdelningen pågår en översyn av roll,
ansvar och kompetenser för att svara upp mot verksamheternas nya krav på stöd och resurser för digital utveckling.
Planeringsavdelningen
Slutförande av revideringen av kommunens översiktsplan,
översvämningsplan samt fördjupad översiktsplan för Väs-

tra Vålösundet. Påbörjande av kommunal VA-plan,
landsbygdsplan samt handlingsplan för kollektivtrafik.
Aktualitetsprövning av kommunens kulturmiljöprogram.
Slutförande av handlingsplan för vision för stadskärnan,
slutrapport och avslut för stadsmiljökommittén. Färdigställande av ansökan till Årets stadskärna, inklusive ansökan om QM-certifiering.
Utvärdering av kommunens miljö- och hållbarhetsarbete
samt anordnande av en hållbarhetsdag som ska kunna
fungera som underlag för politiskt ställningstagande om
hur kommunen ska arbeta framåt med hållbarhetsfrågor.
I övrigt löpande arbete med bland annat detaljplaner.
Ekonomiavdelningen
Under 2019 tillkommer två nya lagar som kommer påverka kommunen och ekonomiavdelningens arbete, lagen
om obligatorisk faktura och ny kommunal redovisningslag.
Lagen om obligatorisk e-faktura till följd av upphandling
träder i kraft 1 april 2019 och för kommunen innebär det
att kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag
som är upphandlande enheter ska kunna ta emot elektroniska fakturor och leverantörer ska skicka e-fakturor.
Den nya kommunala redovisningslagen kommer kräva
mer noggrann redovisning av bland annat investeringar,
vissa delar som tidigare varit rekommendationer blir nu
lagkrav, det kommer även vara mer fokus på koncernredovisning och underlag som kommer från bolagen.
Personalavdelningen
Under 2018 avslutades upphandlingen av HR-system.
Samma system som vi har idag vann denna upphandling,
men det kommer ske en del förändringar. Allt kommer
driftas i molnet och nya moduler kommer att tillkomma.

Under 2019 kommer arbetet kring detta pågå.
Arbetet kring heltidsresan kommer fortgå. Planeringen är
att under 2019 inrätta en gemensam bemanningscentral
för att bland annat kunna arbeta mer effektiv med schemaplanering över hela kommunen samt fortsätta arbetet
med att utreda möjligheten till kombitjänster i framtida
rekryteringar.
Arbetet kring det aktiva medarbetarskapet har varit väldigt uppskattat hos både chefer och medarbetare. I det
fortsatta arbetet kring detta kommer det på intranätet
finnas ett antal filmer med tillhörande övningar. Tanken
är att chefer tillsammans med sina arbetsgrupper ska få
ytterligare verktyg för att på arbetsplatsträffarna kunna
fortsätta arbeta tillsammans på temat aktivt medarbetarskap.
Vi kommer att fortsätta den översyn av samverkansavtalet
som påbörjats. I samband med det kommer även mallarna till utvecklingssamtal och lönesamtal ses över. Allt
detta ska kopplas ihop med vår ledar- och medarbetarpolicy, lönepolicy samt det aktiva medarbetarskapet.
Under 2019 ska sammanfattning göras av det material vi
samlat in genom enkäter till de som sökt arbete hos oss
samt intervjuer med olika fokusgrupper av medarbetare
och intervjuer av förvaltningschefer. Sammanfattningen
är gällande hur Kristinehamns kommun uppfattas som
arbetsgivare, hur vi upplevs som arbetsgivare samt hur vi
vill uppfattas som arbetsgivare. Utifrån detta ska den
kommunövergripande ledningsgruppen besluta om vilka
aktiviteter Kristinehamns kommun ska besluta om att genomföra för att stärka vårt arbetsgivarvarumärke och vara
en attraktiv arbetsgivare.
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SKOLNÄMND
Skolnämndens uppdrag
Skolnämndens uppdrag är utbildning och undervisning
av barn/elever/vuxna från förskola till vuxenutbildning.
Förskolan är frivillig, medan förskoleklass och grundskoleutbildningen är obligatorisk i tio år. Gymnasieskolan är treårig och frivillig. Ungdomar som har avslutat
grundsärskolan har rätt att gå gymnasiesärskolan som är
fyraårig.
Skola och barnomsorg styrs av ett statligt uppdrag via
skollagen, läroplaner samt andra förordningar och allmänna råd. Även andra lagar som till exempel arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen, förvaltningslagen,
offentlighets- och sekretesslagen samt socialtjänstlagen
styr verksamheten. Internationella konventioner och
överenskommelser påverkar också verksamheten. Därtill
tillkommer också kommunala mål och riktlinjer. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Skolnämndens ansvarsområden
Skolnämndens ansvarsområde omfattar ett antal skolformer och verksamheter för barn från ett år till vuxna.
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 cirka 1000 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. Cirka 150 barn finns
inskrivna i de fristående förskolorna.
Förskoleklass
Från och med augusti det år ett barn fyller sex år inträder skolplikten och barnet får en plats i förskoleklass.
I förskoleklassens uppdrag ingår att stimulera elevers
utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt
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utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på
eleven och elevens behov och 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. Cirka 2600 elever
varav ett trettiotal asylsökande är inskrivna i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.
Grundsärskola
Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för
elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans
kunskapskrav till följd av 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.
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 13 år. Cirka 920 barn
finns inskrivna i verksamheten. I kommunen finns ett
fristående fritidshem med 15 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
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kommunen. Ungdomar från årskurs 7 och äldre är den
huvudsakliga besöksgruppen.
Gymnasieskola
Gymnasieskolan är treårig och frivillig. Kristinehamns
kommun anordnar fem högskoleförberedande program
samt fem yrkesprogram. För de elever som inte är behöriga till ett nationellt program finns de olika introduktionsprogrammen. Cirka 640 elever finns inskrivna i
gymnasieskolan.
Gymnasiesärskola
Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig och är till
för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.
Kristinehamns kommun anordnar fyra 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.
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 bland
annat omvårdnadsutbildning. Antalet inskrivna elever
i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för
vuxna och svenska för invandrare är cirka 670 stycken.

Yrkeshögskola
Skolnämnden bedriver en 2-årig eftergymnasial yrkeshögskoleutbildning till vårdadministratör/Medicinsk
sekreterare. Antal elever är 40 stycken.
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.
Annan pedagogisk verksamhet
Pedagogisk omsorg – Nio (varav ett fristående) familjedaghem finns i kommunen. Cirka 55 förskolebarn och
elever är inskrivna där.
Omsorg på obekväm tid – Omsorg för barn vars
föräldrar arbetar kvällar, nätter och helger anordnas
på avdelningen Humlan. Det är 78 barn inskrivna på
Humlan. Dessa barn har även plats i förskola eller i
fritidshem och är också inräknade där.
Öppen förskola – Skolnämnden driver 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 folkbokförda i kommunen och som
fullgjort skolplikten men som inte genomför eller har
fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

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 stycken.

47

K R I S T I N E H A M N S KO M M U N B U D G E T 2 019

Driftbudget 2019, plan 2020–2021
Beslutad kommunfullmäktige 29 november 2018
Budgetram (Tusentals kronor)

2019

2020

2021

547 855

536 688

547 507

536 688

547 507

Varav särskilda satsningar:

Varav fördelad på följande verksamhetsområden:
Skolnämnd

1 192

Barnomsorg

102 808

Grundskola

166 660

Gymnasieskola

44 258

Gymnasiesärskola

3 126

Vuxenutbildning

8 873

SFI

4 961

Musikskolan

7 916

Feriearbete

900

Övergripande verksamhet
Sparkrav
Summa total

208 527
- 1 366
547 855

Den faktiska sparraden är mycket högre och ligger på ca 6 miljoner kronor. Detta beror på att skolledarna inte fått
kompensation för barn/elever med särskilt stödbehov, de har därför hanterat de behoven med egna sparrader.
Budget för respektive verksamhet ovan kommer att förändras 2019 då uppföljning av budget from 2019 ska ske på
treställig verksamhetsnivå. Ovan är budget uppdelat på ansvarsnivå.
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Skolnämndens verksamhetsmål
VARDAGSLIV BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ
Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer
Nämndmål
Skolnämnden har inget eget mål.

Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids-och kulturliv
Nämndmål
1. Barn och elever ska garanteras kulturupplevelser.
2. Att genom musikskolan och fritidsgårdarna verka för att barn och ungdomar får en meningsfull fritid.
Indikatorer
1. Andel barn och elevers som tagit del av Kulturgarantins utbud.
2. Antalet deltagare i musikskolans verksamhet.
2. Antalet besökare i fritidsgårdarnas verksamhet.

Nuläge

Målvärde

100%

Bevara 100 %

400

Konstant
eller öka

80

Konstant
eller öka

Kfs övergripande mål
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VÄLFÄRD VÅRD, UTBILDNING, OMSORG
Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden
Nämndmål
1. Kommunens förskola ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.
2. Alla elever når minst godkänt (betyget E) i alla ämnen i grundskolan.
3. Kommunens fritidshem ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en
meningsfull fritid och rekreation.
4. Alla elever som lämnar åk 9 är behöriga till gymnasieskolan.
5. Alla elever som lämnar gymnasieskolan har gymnasieexamen.
6. Kompetensnivån hos elever inom vuxenutbildningen höjs och anpassas till arbetsmarknadens
behov och samhällets utveckling.
7. Alla barn och elever har en trygg arbetsmiljö, fri från kränkningar och trakasserier.
Indikatorer
1. Skolförvaltningens kvalitetsbedömning för förskolan.
1. Barn/personal enligt planerad bemanning i förskolan (KKiK).

Nuläge

Målvärde

Nytt mått
5,0

Inte öka

2 och 3. Läskunnighet i åk 1. (Skolverkets bedömningsmaterial används).

92 %

100 %

2 och 3. Andel elever som når godkända resultat på nationella prov i sv/sva i
åk3 (KKiK).

69 %

100 %

2 och 3. Andel elever med lägst betyget E i alla ämnen i åk6 (KKiK).

82,4 %

100 %

4. Betygsstatistiken för åk 9, andel elever som når minst godkänt betyg i
alla ämnen.

69,2 %

100 %

26,7
poäng

Minska

94 %

100 %

Nytt mått

100 %

89 %

100 %

Nytt mått

10

4. Skillnaden i måluppfyllelse mellan flickor och pojkar (Skillnad
i meritvärde åk9).
5. Andel gymnasieelever med gymnasieexamen.
5. Andel elever som lämnar IM (individuella programmen) med
gymnasiebehörighet.
6. Andel elever som lämnar grundvux med godkända betyg.
7. Andel elever i åk9 som har en positiv syn på skolan och
undervisningen (KKiK).

Kfs övergripande mål
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NÄRINGSLIV FÖRETAGANDE, ARBETE, HÅLLBAR TILLVÄXT
Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar
för och bidrar till tillväxt
Nämndmål
1. Samtliga elever på program/kurser med yrkesinriktning tar examen och är anställningsbara.
2. Samarbetet mellan skola och näringsliv bygger på ömsesidigt ansvar och förtroende.
Indikatorer

Nuläge

Målvärde

1. Andel elever som lämnar yrkesvux med godkända resultat i
genomförda kurser.

Nytt mått

Öka

2. Upplevd kvalitét i samband med APL.

Nytt mått

Öka

2. Antal deltagare i Ung Företagsamhet.

Nytt mått

Öka

INFRASTRUKTUR LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION
Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur
Nämndmål
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.
Indikatorer
Antal digitala enheter i förhållande till totala antalet elever F-gyåk3.

Nuläge

Målvärde

0,4 enheter
per elev
F-3 samt
åk5-6

1 enhet
per elev
åk4 – gy
åk3

Kfs övergripande mål
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EN VÄLSKÖTT KOMMUN MEDARBETARE, TILLGÅNGAR
Kristinehamns kommun använder sina tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt.
Nämndmål
Skolnämndens budgetmodell kompenserar för socioekonomiska skillnader mellan enheterna.
Indikatorer

Nuläge

Målvärde

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

Utfall
2017 -30
till +21

Plusvärde
n för
samtliga
enheter.

Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Nämndmål
1. All personal har en god arbetsmiljö, fri från kränkningar och trakasserier.
2. Skolförvaltningen arbetar aktivt för att rekrytera och behålla personal i syfte att öka andelen
behöriga pedagoger.
Indikatorer
1. Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex.
2. Andel behöriga pedagoger i grundskolan.

Kfs övergripande mål
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Nuläge

Målvärde

Nytt mått

80

83,9

Öka
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Horisontella perspektiv
Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
I Kristinehamns kommun strävar vi efter en hållbar utveckling som tillgodoser människors behov utan att det
går ut över kommande generationer, djur eller natur.
Ekonomisk hållbarhet kräver regelbunden uppföljning
och beredskap för korrigerande åtgärder. Skolförvaltningen kommer under 2019 arbeta med skolledare och
politiker för att skapa en gemensam förståelse för verksamhetens villkor. Genom möten där ansvariga politiker
och tjänstepersoner möts ökar förutsättningarna för genomförbara beslut.
Inkludering
I Kristinehamn är det viktigt att alla känner sig lika
behandlade, delaktiga och får en chans att växa och
använda sina kvalitéer.

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

Vi kommer under året fortsätta arbeta för en likvärdig skola. Detta innebär bland annat att merparten av
grundskolans klassrum utrustas och anpassas för att
erbjuda god lärmiljö för elever med olika typer av funktionsnedsättning. Elever ska i minsta möjliga utsträckning exkluderas ur den ordinarie klassen, inkludering
är alltid första alternativet. Elevhälsans stödjer lärarna i
arbetet att bredda den specialpedagogiska basen i varje
klassrum genom ett förebyggande och hälsofrämjande
förhållningssätt.

Genom trygghetsvandringar och andra undersökningar
ska samtliga enheter arbeta för en miljö där ingen behöver känna oro för att bli utsatt för diskriminering eller
kränkande behandling. Rutiner för anmälan och
utredning av befarade kränkningar aktualiseras med
hjälp av bland annat av de beslut huvudmannen fått från
Skolinspektionen.
Under 2018 har Presterudskolan arbetat med attityder
och relationer mellan elever. Detta arbete fortsätter och
tjänar som exempel för Brogårdsskolan i samband med
arbetet för sammanslagning av enheterna.
Tillgänglighet
I Kristinehamns kommun erbjuder vi god service och
tillgänglighet för alla.
Skolförvaltningen utökar möjligheten för vårdnadshavare att nyttja e-tjänster. För tillgänglighet kommer
digitala blanketter även fortsättningsvis att erbjudas som
alternativ.
Under 2019 anställer skolförvaltningen en kommunikatör som ska stödja verksamheterna att nå ut med
information och kommunicera med barn, unga och
vårdnadshavare på ett lämpligt sätt och via de kanaler
som är framgångsrika.
Trygghet
I Kristinehamns kommun ska du känna dig trygg både
med de tjänster vi erbjuder och din livsmiljö.
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Verksamheten 2019 med utblick
mot framtiden
Skolnämnden har under de senaste fem åren varit
förskonade från större sparbeting. För 2019 börjar året
dock med en sparrad på dryga sex miljoner. Även för
2020 och 2021 finns aviserade besparingar. Skolnämnden har en stor utmaning att komma fram till vilken
ambitionsnivå verksamheterna ska ha samt även besluta
om vad som helt enkelt behöver prioriteras bort. Kan
vi arbeta annorlunda mot idag för att med minskade
resurser fortsättningsvis ha en bra verksamhet?

är för små i förhållande till behovet av barnomsorg i området. Det hyreshus på Magister Lööf som bland annat
innehållit lokaler för särskola, fritidsgård och elevhälsa
har efter mätningar bedömts olämpliga som verksamhetslokaler i nuvarande skick. Åtgärder behöver vidtas då
det inte är möjligt att få plats med alla de verksamheter
som finns i huset idag inne i Stenstalidskolans lokaler.
Ökningen av elever inom grundsärskolan gör att den
verksamhetens behov behöver analyseras särskilt. Idrottshallarna är också undervisningslokaler som behöver
åtgärdas både vad gäller omklädningsrum, duschutrymmen och salar.

Parallellt med detta har skolan det fortsatta arbetet med
integration och ökad måluppfyllelse att hantera. Samarbetet med Skolverket om Bästa skola upphör i början av
2019. Hur de positiva effekterna från det arbetet ska leva
vidare är också en utmaning.

Under hösten 2018 har en utredning om yrkesvux gjorts
i Värmland. Vuxenutbildningen kommer de närmaste
åren att växa. Det är viktigt att resurser ges till vux-verksamheterna för att möta upp det ökade behovet både
från den enskilde individen men också för arbetsmarknadens kompetensförsörjning.

Från statligt håll har de specificerade statsbidragen ökat
kraftigt gentemot skolan. Samtidigt som det är positivt
med höjda statsbidrag innebär det också utmaningar i
hur de ska användas då de är ett-åriga. För vissa bidrag
gäller också att kommunen inte själv drar ned på kostnaderna i för hög grad för då ska bidragen betalas tillbaka.
Trots de senaste årens kraftiga satsning på förbättrade
skollokaler finns fortfarande mycket att göra både inom
förskola men också grundskolan. Ölme förskolas lokaler

För tillfället pågår också, parallellt med byggnationen av
Teknik och Innovationscenter, en sammanslagningsprocess av de båda gymnasieskolorna. Det är viktigt att både
elever och personal vid de nuvarande skolorna finns med
i processen som innebär att vi bygger och formar en ny
gemensam gymnasieskola som ersätter de två tidigare enheterna. Detta innebär till exempel att strukturer, rutiner
och handlingsplaner omarbetas för att omfatta samtliga
gymnasieprogram i kommunen.
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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,
bland annat arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder, boende för ensamkommande barn och unga samt
handläggning av alkohol och tobaksärenden.

Socialnämndens ansvarsområde
Funktionshinderområdet
Daglig verksamhet, personlig assistans, gruppbostäder,
kontaktperson/kontaktfamilj, avlastning och ledsag-

ning. 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 socialsekreterare som förhandsbedömer, utreder och fattar beslut om olika insatser och
om ekonomiskt bistånd.
Inom socialnämndens ansvarsområde finns också tillståndsgivning och tillsyn av alkoholtillstånd, tillsyn av
försäljning av tobak och läkemedel.

Driftbudget 2019, plan 2020–2021
Beslutad kommunfullmäktige 29 november 2018
Budgetram (Tusentals kronor)

2019

2020

2021

620 842

595 055

580 374

Socialnämnden kommer inför 2019 delas i två nämnder och därför finns ingen detaljerad budget fördelad på två
nämnder när budgethäftet trycks.
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Socialnämndens verksamhetsmål
VARDAGSLIV BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ
Kristinehamns kommun erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer
Nämndmål
Socialnämnden erbjuder attraktiva och trygga boendeformer och verkar för en ökad tillgång till senior och trygghetsboende.
Indikatorer

Nuläge

Målvärde

Antal vräkningar inom Kristinehamnsbostäder.

0

Utbyggnad av platser på särskilt boende i Ölme.

+10

”Boendeplatser” för äldre personer med psykiatri/missbruksproblematik.

+7

Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids-och kulturliv
Nämndmål
Socialnämnden skapar positiva upplevelser av motion, natur och kulturupplevelser för att främja fysisk och psykisk hälsa
hos kvinnor och män, pojkar och flickor.
Indikatorer

Nuläge

Målvärde

Inrättat Allaktivitetshus ”seniorhuset”.

0

1

Antal genomförda ”Pensionärskollo”.

0

1

Resultat från enkät gällande ökat välmående för anhöriga inom ramen för kultur för
anhöriga.

Ökat
välbefinnande

VÄLFÄRD VÅRD, UTBILDNING, OMSORG
Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden
Nämndmål
Alla socialnämndens insatser är rättssäkra, har ett barnperspektiv och utförs av kompetenta medarbetare som skapar jämlika livsvillkor och bidrar till ökad självständighet.
Indikatorer
Antal som lyssnar på podden ”viktiga minuter”, ett föräldrastöd för föräldrar med
tonårsbarn.
Antal som slutfört uppdragsutbildningen för undersköterskor.
Antal grupper som genomfört projektet VIP ( viktig intressant person), ett samverkansprojekt med skolan för att stärka självförtroende för unga män och kvinnor.
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Nuläge

Målvärde

0

Minst
500
90 %
2

K R I S T I N E H A M N S KO M M U N B U D G E T 2 019

NÄRINGSLIV FÖRETAGANDE, ARBETE, HÅLLBAR TILLVÄXT
Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar
för och bidrar till tillväxt
Nämndmål
Socialnämnden ska ha en aktiv sysselsättning och arbetsmarknadspolitik för att kunna erbjuda meningsfulla sysselsättningsplatser, tex genom socialt företagande, för att öka den enskildes anställningsbarhet.
Indikatorer

Nuläge

Målvärde

Andel personer inom socialpsykiatrin i sysselsättning.

35 %

Antal ensamstående män med arbetslöshet som orsak till ekonomiskt bistånd ska
minska.

10 %

Antal företag som är positiva till att ta emot ”praktikanter”.

Öka

Andel som genomfört uppdragsutbildning.

90 %

Andel som genomfört vårdbiträdesutbildning.

90 %

INFRASTRUKTUR LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION
Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur
Nämndmål
Socialnämnden använder sig av e-hälsa, välfärdsteknologi och digitala tjänster för ett effektivt användande av resurser.
Indikatorer

Nuläge

Antal digitala ansökningar.
Antal läkemedelsavvikelser.
Andel hemtjänstgrupper som använder smarta telefoner som arbetsredskap.

Målvärde
30 %

80

70
100 %

Kfs övergripande mål
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EN VÄLSKÖTT KOMMUN MEDARBETARE, TILLGÅNGAR
Kristinehamns kommun använder sina tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt
Nämndmål
Socialnämnden använder sina resurser flexibelt och effektivt genom omvärldsbevakning och regelbunden uppföljning av
verksamheten.
Indikatorer

Nuläge

Minskat matsvinn på särskilt boende (lunch och middag).

Målvärde
20 %

Andel digitala tillbud/arbetsskador.

100 %

Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Nämndmål
Genom en jämställd rekryteringspolitik, jämställda löner och heltid som norm så är socialnämnden en attraktiv
arbetsgivare med hög frisknärvaro.
Indikatorer

Nuläge

Andel genomförda marknadsföringsinsatser.
Antal som har påbörjat YH utbildning.

Kfs övergripande mål
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Målvärde
1 per/mån

5

Öka
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Horisontella perspektiv
Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
För ökad hållbarhet kommer socialnämnden att ta fram
en plan för verksamheten utifrån avfallsplanens mål.
Förvaltningen kommer också att arbeta med förbättrad källsortering och att minska matsvinn på samtliga
äldreboenden. Att även 2019 starta både en uppdragsutbildning till undersköterskor och vara delaktig i vårdbiträdesutbildningen kommer öka nämndens hållbarhet i
förhållande till kompetensförsörjning.
Inkludering
De kultursatsningar och den samverkan mellan förvaltningar som socialförvaltningens kultursamordnare håller
i kommer att främja inkludering för grupper som kan
uppleva sig marginaliserade. Till exempel äldre genom
skapandet av ett seniorhus och pensionärskollo och personer med funktionsnedsättning genom ”överskridande”
kultur med bland annat Camp Novas Kultur och media
enhet.
Jämställdhet
Socialnämnden kommer att marknadsföra karriärvägar

med hjälp av YH-utbildningar (yrkeshögskola) och se
över lönestrukturen 2019. Uppdragsutbildningen för
undersköterskor är också ett sätt att skapa ökad jämställdhet. Socialförvaltningen kommer att arbeta vräkningsförebyggande tillsammans med Kristinehamnsbostäder.
Tillgänglighet
Socialnämndens ambitioner att med fler e-tjänster som är
begripliga och tillgängliga skapar bättre förutsättningar
för medborgaren. Samlokalisering av ekonomiskt bistånd
och arbetsmarknadsenheten innebär att de som söker sig
till dessa verksamheter finner dem på samma plats.
Trygghet
Socialnämndens mål om förvaltningens barnperspektiv
och ett rättssäkert handläggande har som grund att skapa
trygghet. Genom att satsa på föräldrastöd i form av Podden ”Viktiga minuter” och ett korttidsboende för barn
med funktionsnedsättning förbättras tryggheten för barnen i kommunen. Ett ideellt offentligt partnerskap med
Värme & Vila kommer att öka tryggheten för de som är
hemlösa. Digitala läkemedelsskåp ökar tryggheten vid
medicinhantering.
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Verksamheten 2019 med utblick
mot framtiden
Äldreomsorg
Demografi
Under de närmaste åren kommer det bli fler personer över
80 år. År 2018-2024 ökar antalet med cirka 350 personer.
Den volymökning som skett under 2018 inom främst
hemvård förväntas därför fortsätta öka med ungefär samma volymer som de senaste två åren. Socialnämnden har
under hela 2018 haft brist på platser på särskilt boende.
Nya platser på särskilt boende
Enligt förslag ska Ölmegården byggas ut med tio platser,
behovet är stort och under 2018 har nämnden betalat
mer än fem miljoner till landstinget för utskrivningsklara
patienter. Korttidsboendet har inte kunnat ta emot i den
utsträckning som behövts då platserna där har belagts
med personer som väntar på särskilt boende.
Behov av boende för äldre med psykisk ohälsa/missbruksproblematik
Förslag på en utökning av Boris boende innebär möjlighet att erbjuda dessa personer plats där. Det kommer att
avlasta de särskilda boenden och kommer att starta 2019.
Lagen om utskrivningsklar
En ny lagstiftning började gälla från 1/1 2018 och innebär kortare ledtider för personer som vistats i slutenvår60

den. Det kräver att kommunerna är än mer flexibla med
att genomföra samordnad individuell plan (SIP) i hemmen och att någon form av ”hemtagningsteam” inrättas.
Under hösten 2018 startade ”trygg hemgång” för att
minska kostnaderna på sjukhuset och förbättra mottagandet av utskrivningsklara i hemtjänsten.
Individ och familjeomsorg
Psykisk ohälsa fortsätter att öka
Både nationellt, regionalt och lokalt har man uppmärksammat och arbetat med den ökning av psykisk ohälsa
som sker i samhället. Det finns ännu inga tecken på att
detta håller på att förändras varför verksamheten på flera
nivåer måste fortsätta att utveckla stödet. Samverkan med
skolan är av stor betydelse. Det behövs metodutveckling
för att fånga ungdomar med psykisk ohälsa.
Förebyggargruppen
Startade i maj 2018. Insatserna riktar sig till barn och
unga och deras familjer med olika insatser på tre olika
nivåer: hela befolkningen, riskgrupper och 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. Nationell statistik visar på att cirka 30 procent har
en egen försörjning efter etableringen men de nya kraven
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på att delta i utbildningssatsningar kan öka gruppen som
inte klarar egen försörjning. Idag finns ett nära arbete
mellan arbetsmarknadsenheten och ekonomiskt bistånd
som kan utvecklas ytterligare om verksamheterna också
lokaliseras tillsammans.
Funktionsstöd
Avlastning till föräldrar som har 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.
Ökat behov av gruppbostadplatser och daglig
verksamhet
Den kontinuerliga ökningen som gällt både efterfrågan
på daglig verksamhet och gruppbostadsplats har verkställts med hjälp av förtätning, både på gruppbostäder
och inom daglig verksamhet. Det går inte att bygga ut
ytterligare utan en ny gruppbostad kommer att behövas
under den närmaste tiden. Daglig verksamhet har också
växt ur Camp Nova och behöver komplettera med flera
lokaler.
Förändringar i Försäkringskassans bedömningar om
personlig assistans
Ett antal domar har inneburit 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
Detta område har ökat mycket kraftigt de senaste två
åren och kommer framåt öka i ännu större takt. Den tar
större och större del av ledningens och verksamheternas
tid. I de flesta fall ökar det kvaliteten och möjligheterna
till systematisk uppföljning. En plan för digital utveckling, e-hälsa och välfärdsteknologi ska upprättas.

stämmande. Medborgaren ska själv äga sin information,
kunna beställa tjänster digitalt och välja sitt 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.
Utvecklade nyckeltal och förbättrad uppföljning
Socialförvaltningen har tagit över kommunens licenser
för ett digitalt verktyg som ger möjligheter att samla data
och få fram statistik och nyckeltal för en säkrare uppföljning och som beslutsstöd. Det ger också förvaltningen
underlag för att bättre planera verksamheterna. Nyckeltalen kommer kunna användas i hel och halvårsrapporter
som ger Socialnämnden ett underlag för information och
beslut.
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.
Webbkameror på SÄBO
Som ett komplement till nattillsyn kan både individuella
kameror efter överenskommelse med personen och tillsyn
i gemensamhetsutrymmen med digital teknik vara aktuellt.
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.
Uppföljning i hemtjänst med hjälp av Intraphone
Breddinförs under 2019 och kommer att förbättra möjligheterna till uppföljning och kvalitetssäkring i verksamheten. Till detta kommer den digitala signering av
läkemedel som ökar säkerheten och minskar radikalt
dokument som ska förvaras i journalerna.

Digitala tjänster
Utvecklingen är snabb och har en tydlig inriktning på
medborgarperspektivet i form av delaktighet, val, självbe61
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TEKNISK NÄMND
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.
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. De senaste åren har det
också tillkommit 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.
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
62

tillgänglig och trygg stadsmiljö som 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. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och deras kompetens och engagemang är en
förutsättning för att lyckas med verksamhetsuppdraget.
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.

Tekniska nämndens
ansvarsområde
Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning och verkställighet i fråga om kommunens tekniska utbyggnad och
försörjning, allt i den mån dessa uppgifter inte ankommer
på annan. Ansvarsområdet regleras främst genom nämndens reglemente som omfattar trafikfrågor, trafiksäkerhetsarbete, drift och underhåll av byggnader, anläggningar och fastigheter, markupplåtelser, tomträtter, hamn och
bryggverksamhet, kosthållning, lokalvård, gator och vägar, parker, VA-verksamhet, renhållning och avfallsfrågor,
gatubelysning, föreningsbidrag, fritidsanläggningar och
lotteritillstånd. Nämnden är tillika kommunens väghållningsmyndighet och trafiknämnd.
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Driftbudget 2019, plan 2020–2021

Beslutad kommunfullmäktige 29 november 2018

2019

2020

2021

Budgetram (Tusentals kronor)

43 213

41 372

41 592

43 213

41 372

41 592

2019

2020

2021

Varav särskilda satsningar:
Enskilda vägar

1 000

Varav fördelad på följande verksamhetsområden:
Nämnd och styrelseverksamhet

775

Övrig politisk verksamhet

300

Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring

299

Gator och vägar samt parkering

22 428

Parker

7 416

Allmän fridisverksamhet

1 461

Idrotts- och fritidsverksamhet
Arbetsområden och lokaler

19 771
- 779

Kommersiell verksamhet

- 7 336

Bostadsverksamhet

- 2 801

Gemensamma lokaler

- 6 404

Gemensamma verksamheter
Summa total

8 083

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET
Beslutad kommunfullmäktige 29 november 2018
Budgetram (Tusentals kronor)

- 750

- 750

- 750

0

0

0

Avfallshantering

- 750

- 750

- 750

Summa total

- 750

- 750

- 750

Varav fördelad på följande verksamhetsområden:
Vattenförsörjning och avloppshantering
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Tekniska nämndens verksamhetsmål
VARDAGSLIV BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ
Kristinehamns kommun erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer
Nämndmål
En välskött och ren kommun som uppfattas som attraktiv och trygg.
Indikatorer

Nuläge

Målvärde

Andel som svarar att de tycker att det är ganska eller mycket rent på frågan ”Tycker
du att det är rent och snyggt eller är det skräpigt på torg och trottoarer?” (Kritik på
teknik)

78,3 %

80 %

Andel som svarar ganska eller mycket bra på frågan ”Hur tycker du att parkerna sköts
i kommunen?” (Kritik på teknik)

68,2 %

80 %

Andel som svarar ganska eller mycket bra på frågan ”Hur tycker du att de kommunala lekparkerna och lekplatserna är vad gäller skötsel och lekredskap för barnen?”
(Kritik på teknik)

36,7 %

50 %

65 %
33 %

65 %
35 %

1,72

1,7

Fällning barrskog till förmån för att plantera lövskog.

*

*

Skötselpengar till rekreationsskog.

*

*

Antalet utförda trygghetsåtgärder utifrån trygghetsvandringar och trafik-säkerhetsåtgärder.

*

Öka

100 %

100 %

*

100 %

Upplevd skräpsituation. Skräpplockarmätningar (Håll Sverige Rent).
- nedskräpad
- lätt nedskräpad
Genomsnitt antal skräpföremål per 10 m2. Skräpplockarmätningar.
(Håll Sverige rent)

Andel åtgärdade allvarliga brister på befintliga lekplatser (årlig invente-ring).
Andel påbörjade åtgärder i avfallsplanen där nämnden är ansvarig.
*Ny indikator som saknar nuläge/målvärde

Kfs övergripande mål
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VARDAGSLIV BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ
Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids-och kulturliv
Nämndmål
1. Tillhandahålla välskötta och ändamålsenliga idrotts- och fritidsanläggningar samt ha god dialog med föreningarna.
2. Fritidsverksamheten är jämställd och tillgänglig för alla.
Indikatorer

Nuläge

Målvärde

1. Enkätundersökning 2019 till fritidsföreningar.

*

*

1. Enkätundersökning spontanarenor.

*

*

41/59

50/50

2. Fördelning av attraktiva träningstider.

*

Jämställt**

2. Andel föreningar som regelbundet genomför värdegrundsutbildning.

*

100 %

2. Andelen utförda åtgärder för att skapa eller säkerställa tillgänglighet till idrottshallar och idrottsanläggningar utifrån genomförd inventering.

*

*

2. Andelen av ansökta föreningsbidrag som går till kvinnor och män.

*Ny indikator som saknar nuläge/ målvärde. ** Jämställt innebär att attraktiva tider fördelas rättvist mellan killar och tjejer.

VÄLFÄRD VÅRD, UTBILDNING, OMSORG
Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden
Nämndmål
Erbjuda unga och gamla matglädje genom att servera hållbara och näringsriktiga måltider i en trevlig miljö.
Indikatorer

Nuläge

Målvärde

*

*

Antal matråd skola.

2 ggr/år

2 ggr/år

Antal kostombudsträff särskilt boende.

2 ggr/år

2 ggr/år

2

Öka

35 %

35 %

Andel kravcertifierade tillagningskök förskola.

0

100 %

Andel maträtter som är tillagade från grunden:
Skola
Äldreomsorg

66 %
54 %

70 %
60 %

Andel svenska råvaror, i förvaltningens tillagningskök:
Köttvaror, (oberedda och beredda produkter)
Mejerivaror
Äggvaror

64 %
97 %
97 %

65 %
98 %
98 %

Kundnöjdhet matgäster (enkätundersökning).

Antal lokala producenter,
Andel ekologiska livsmedel.
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NÄRINGSLIV FÖRETAGANDE, ARBETE, HÅLLBAR TILLVÄXT
Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar
för och bidrar till tillväxt
Nämndmål
1. Tillhandhålla god service och tillgänglighet för företagare som har kontakt med förvaltningen.
2. Inköp och upphandling ska i möjligaste mån ske i dialog med det lokala näringslivet.
Indikatorer

Nuläge

Målvärde

*

5 arbetsdagar

1. Handläggningstid grävanmälan.
1. Servicemätning Insikt, markupplåtelse. ( NKI- nöjd kundindex)
1. Andelen genomförda projekt med medfinansiering.

70 (NKI)
41/59

Öka

*

Öka

Nuläge

Målvärde

Andel som tycker standarden (jämnhet, gropar och spår) på kommunens gator och
vägar och cykelvägar är ganska eller mycket bra. (Kritik på teknik)

28,5 %

50 %

Andel som tycker att standarden (jämnhet, belysning, vägmarkering) på gång- och
cykelvägarna är ganska eller mycket bra. (Kritik på teknik)

*

*

77,1 %

80 %

43 st

Öka

7300 m2

6500 m2

2

4

86,2 W

84,2 W

2. Andel upphandlingar som föregåtts av dialog med lokala näringslivet ska öka.
*Ny indikator som saknar nuläge.

INFRASTRUKTUR LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION
Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur
Nämndmål
Höja kvaliteten i infrastrukturen och öka möjligheterna för ett hållbart resande.
Indikatorer

Andel som tycker att snöröjning och halkbekämpning sköts ganska eller mycket bra i
kommunen (Kritik på teknik).
Antal stöldsäkra (ramlåsning) cykelparkeringar.
Beläggning gång- och cykelvägar (GC-vägar).
Antal laddstolpar (i samarbete med KEAB).
Energisnittförbrukning (W/ljuskälla).
*Ny indikator som saknar nuläge/målläge

Kfs övergripande mål
66

K R I S T I N E H A M N S KO M M U N B U D G E T 2 019

EN VÄLSKÖTT KOMMUN MEDARBETARE, TILLGÅNGAR
Kristinehamns kommun använder sina tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt
Nämndmål
1. Anläggningstillgångarna är funktionella och i gott skick.
2. Resurserna nyttjas effektivt.
Indikatorer

Nuläge

Målvärde

119 år
148 år
96 år

100 år
100 år
100 år

1. Reparationskostnad per fordon.

*

Ska minska

1. Återvinningscentralers tillgänglighet. (KKiK)

*

Öka

8%

8%

77 %

Ska öka

*

Ska minska

2. Utsorteringsgrad matavfall inom kommunala renhållningsskyldigheten.

45 %

53 %

2. Kommunens effektivitet gällande hantering och återvinning av hushållsavfall?
(KKiK)

41 %

43 %

2. Andel digitala bidragsansökningar Lokalt aktivitets- och verksamhets-stöd som
söks via E-tjänster.

*

75 %

2. Lokalbank outnyttjade byggnader (yta).

*

*

1. Förnyelsetakt VA-nätet:
- Spillvatten
- Dricksvatten
- Dagvatten

1. Underhållsnivå gator.
2. Nyttjad volym biogas inom avloppsreningsverket.
2. Elförbrukning på energikrävande anläggningar och byggnader:
- Grundskolor
- VA reningsverk
- Björkhallen, ishall

*Ny indikator som saknar nuläge/målläge

Kfs övergripande mål
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Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Nämndmål
1. Verksamheten präglas av kompetenta och engagerade medarbetare som känner att de är viktiga för verksamheten och har
utvecklingsmöjligheter.
2. Arbetsmiljön är trygg och säker.
Indikatorer

Nuläge

Målvärde

2 st./år

2 st./år

*

>1/år

> 6/år
> 1/år

>6/år
> 2/år

79 %
3, 88 %

73 %
5%

2. Åtgärder mot hot och våld.

*

>1/år

2. Antal allvarliga arbetsplatsolyckor/incidenter.

0

0

1. Antal chefer som årligen genomfört JGL utbildning.
1. Genomförda internutbildningar.
1. Genomförda (per avdelning):
- APT (1)
- Skyddsronder (2)
1 & 2. Frisknärvaro
1 & 2. Sjukfrånvaro

*Ny indikator som saknar nuläge/målläge

Kfs övergripande mål
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Horisontella perspektiv
Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
Tekniska nämnden bidrar till stor del till kommunens
hållbarhetsarbete. Det gäller inom alla nämndens verksamheter, men även i kravställan i upphandlingar utifrån
en hållbar utveckling. En stor del i nämndens hållbarhetsarbete är att underlätta för ett hållbart resande. Hitta
alternativ till bilen för att få fler att åka kollektivt eller
cykla och gå. Även en minskad energiförbrukning i våra
anläggningar bidrar till en ökad hållbarhet och vi genomför flera projekt av byggnader med hårdare miljökrav och
krav på olika miljöklasser. Andra åtgärder vi kommer
fortsätta med 2019 är att byta ut äldre belysning mot ny
mer energisnål belysning, till exempel LED, effektivt underhåll och arbete med att byta ut uppvärmningssystem
till mer miljövänliga och effektiva varianter med mera. I
den nyligen antagna avfallsplanen finns det flera åtgärder
som bidrar till ökad hållbarhet. När det gäller den sociala
hållbarheten arbetar nämnden med att ytterligare öka vår
medvetenhet i organisationen om kundens och abonnentens behov inom våra verksamhetsområden. Inom ramen
för processutvecklingsarbetet tydliggörs också kundens
behov och ger en ökad förutsättning att ge alla kunder
en likvärdig behandling. En likabehandling ger också
kunden en större tillit till kommunen. För att bidra till
ekonomisk hållbarhet har tekniska nämnden satt målen ”Anläggningstillgångarna är funktionella och i gott
skick” samt ”Resurserna nyttjas effektivt”, men även övriga nämndmål bidrar till ekonomisk hållbarhet.
Inkludering
För att bidra till inkludering kommer nämnden fortsätta
att utveckla och förenkla möjligheterna för allmänheten
att lämna felanmälan och synpunkter på vår verksamhet.
Här kommer vi också 2019 arbeta än mer med fokusgrupper och genomföra riktade enkäter för att fler ska få
chans att delta i och kunna påverka kommunens utveck70

ling. Även inom fritidsområdet är inkludering en viktig
del och nämnden vill öka dialogen med idrottsföreningarna för en ökad inkludering.
Jämställdhet
Nämnden vill att alla förvaltningens chefer har genomfört kommunens jämställdhetsutbildning , JGL, och
2019 kommer fem chefer att genomföra utbildningen.
Jämställdhetsperspektivet hanteras främst inom ramen
för nämndmålet ”Fritidsverksamheten är jämställd och
tillgänglig för alla” men även drift och skötsel av det
offentliga rummet bidrar till ökad jämställdhet. Till
exempel att gång och cykelbanor prioriteras högt vid
vinterväghållning.
Tillgänglighet
Nämnden arbetar ständigt med åtgärder för att bli mer
tillgängliga och att kunden ska kunna nå oss när det är
bäst för kunden (e-tjänster, Kristinehamnsförslag
etcetera). Vi ökar tillgängligheten på våra publika anläggningar samt återvinningscentraler (ÅVC) där invånarna
kan lämna grovavfall, samt genom mobila återvinningscentraler för personer boende långt från fasta anläggningar. Här kommer nämnden att fortsätta att utveckla både
befintliga och nya anläggningar. Andra åtgärder 2019 är
att genomföra undersökningar om tillgänglighet runt
fritidsanläggningar, samt att ta hjälp av tillgänglighetskonsulter i våra byggprojekt.
Trygghet
Nämnden kommer återuppta arbetet med trygghetsvandringar och utvärderingar av vad som upplevs som
otryggt. Här kommer vi i större utsträckning arbeta med
geografiska informationssystem, GIS, för att få bättre
överblick på upplevda otrygga platser, för att där kunna
genomföra trygghetsskapande åtgärder. Nämnden arbetar
idag regelbundet med just trygghetsförbättrande åtgärder
såsom belysning, röjning av buskage med mera. Något

som kommer vara ett prioriterat område under 2019 är
att genomföra åtgärder för att förbättra möjligheterna att
lämna sin cykel på ett säkert sätt när man är på jobbet.
Här kommer vi bland annat anlägga ett cykelgarage vid
resecentrum. Vi arbetar också ur ett internt perspektiv
med åtgärder mot hot och våld för att stärka de anställdas
trygghet.

Verksamheten 2019 med utblick
mot framtiden
Tekniska nämndens ansvarsområden bidrar starkt till
att nå Kristinehamns kommuns övergripande mål och
prioriterade områden. Dessa 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, service ges på lika villkor. Kristinehamn ska vara
en trygg, tillgänglig och välkomnande kommun där alla
känner sig respekterade oavsett kön, etnisk tillhörighet,
religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Kravet på social hållbarhet med ett fungerande socialt
liv där det finns mötesplatser och möjligheter för alla
kommer att öka. Vikten av att skapa en kommun där
människor trivs och vill vistas är oerhört viktig. Det är
viktigt att kristinehamnarna 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 är den upplevda otryggheten i centrum hög och det
är något som är och kommer vara en prioriterad fråga att
bearbeta. Arbetet med att utveckla ett attraktivt centrum
pågår och snart kommer en ny stadspark. En projektering
för norra och södra torgen för att göra Kristinehamn än
mer attraktivt har också tagits fram.

Nämnden måste arbeta med att skapa fler trygghetsskapande åtgärder i trafiken med ett särskilt fokus inriktat
på skolor och förskolor. Här kommer den framtagna
trafikplanen att vara ett stöd i arbetet. För att alla ska
kunna nyttja förvaltningens tjänster och service krävs att
lokaler, byggnader, parker, gator, torg och information
är tillgängliga för alla. Just kravet på tillgänglighet av
information är något som kommer att öka, både när det
gäller webbplatsen samt tillgången till blanketter och
ansökningar. Det ska vara enkelt att ansöka samt att få
informationen på olika språk. Med hjälp av ny teknik och
på sikt införande av fler e-tjänster 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 därför
ha ett starkt fokus på energibesparingar, plan för masshushållning, hållbara transporter med minskat fossilberoende, dagvattnets påverkan bara för att nämna några.
En annan aktuell fråga är de ständigt ökade kraven på
kostverksamheten ifråga om närproducerad, ekologisk
mat samt att den är lagad från grunden. Även avfallshanteringen står inför många utmaningar. Framför allt måste
förvaltningen fortsätta att ge kristinehamnarna möjlighet
att sortera ut nya fraktioner för att få en ökad miljönytta
genom avfallsminimering och återbruk. Under 2018 tog
förvaltningen fram en ny reviderad avfallsplan. Men även
andra planer och styrdokument som just nu är under
framtagande kommer att påverka nämndens verksamheter som till exempel översiktsplan, översvämningsplan,
grönstrukturpolicy bara för att nämna några. Att säkerställa kommunens hållbarhet i ett nytt klimatperspektiv
kommer att bli utmaningar som vi måste arbeta med
såväl på kort som lång sikt. All utveckling behöver ta
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hänsyn till den förändrade klimatsituationen och ska
inarbetas i all vår planering utifrån den kunskap som
ständigt utvecklas.
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.
En fungerande infrastruktur är en grundförutsättning för
att bedriva företagsverksamhet i Kristinehamns kommun
och därmed åstadkomma en långsiktigt hållbar tillväxt i
hela kommunen. Förvaltningen har också påbörjat arbetet med att kvalitetssäkra sina rutiner och processer. En
viktig process är hur vi möter kunder, invånare och företag. Vi vill bidra till att skapa ett bättre företagsklimat där
vi ger den bästa servicen med både korrekta och snabba
svar, men även jobbar för en ökad dialog genom att bland
annat besöka företagarna oftare.
I takt med samhällets krav på digitalisering är det en viktig utmaning för oss att fortsätta arbetet med att effektivisera arbetsmetoder 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 uppföljning, kartverktyg för samordning
och information runt trafikavstängningar och pågående
projekt.
En stor utmaning ur ett internt perspektiv de närmast
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. En ökad personalrörlighet är märkbar bland nyckelkompetenser. Bara de
senaste tre åren har knappt en tredjedel av förvaltningens
personal nyanställts. För att vara en attraktiv arbetsgivare
är det viktigt att erbjuda bra personalförmåner som till
exempel försäkringar, löneväxling, friskvårdspeng, ledarskapsprogram med mera, men även ett bra chefs- och
ledarskap som gör att vi blir en bra arbetsgivare. Detta
arbete sker på central nivå och kommunövergripande
riktlinjer kommer att tas fram. 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 uppdrag
Kulturnämnden har i uppdrag att stimulera och stödja
organisationer, föreningar och andra aktörer att bedriva och arrangera verksamheter inom kulturområdet.
Satsningar riktade till barn och unga är prioriterade.
Kulturnämndens ska värna det lokala kulturarvet. Kulturnämnden ska verka för konstnärlig förnyelse och
kvalité i kulturutbudet. Kulturnämnden ska tillgodose
det kulturella skaparbehovet och upplevelsevärdet. Kulturnämnden ska aktivt samverka med andra nämnder,
näringsliv och besöksnäring för att utveckla kulturen.
Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för ökade besöksantal i samtliga verksamheter.

Kulturnämndens
ansvarsområden
Inom kulturnämndens ansvarsområden finns den allmänkulturella verksamheten, bestående av arrangemang
i egen regi och samverkan med föreningar och lokala kulturarbetare. Samverkan med andra arrangörer och med
besöksnäringen.
Folkbiblioteksverksamhet finns inom nämndens ansvarsområde, samt konstmuseum med utställningar för modern och samtida konst. Inom kulturnämnden finns även
Kristinehamns Historiska museum med bildarkiv.

Driftbudget 2019, plan 2020–2021
Beslutad kommunfullmäktige 29 november 2018

2019

2020

2021

Budgetram (Tusentals kronor)

18 142

17 595

17 134

17 595

17 134

Varav särskilda satsningar:

Varav fördelad på följande verksamhetsområden:
Nämnds- och styrelseverksamhet

510,4

Övrig politisk verksamhet

237,5

Kulturadministration
Stöd till studieorganisationer

2 099,5
0

Allmän kulturverksamhet

8 239,3

Bibliotek

7 055,3

Summa total

18 142
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Kulturnämndens verksamhetsmål
VARDAGSLIV BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ
Kristinehamns kommun erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer
Nämndmål
Inget mål för kulturnämnden.
Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids-och kulturliv
Nämndmål
Kulturnämnden ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.
Indikatorer

Nuläge

Målvärde

Antal arrangemang i egen regi, totalt.

80

Antal arrangemang i egen regi, riktade mot barn och unga, upp t.om 19 år (även
lovaktiviteter).

60

Antal utställningar i kulturförvaltningen.

20

Antal beviljade ansökningar om arrangemangstöd till föreningar, totalt.

30

Antal beviljade ansökningar om arrangemangsstöd till föreningar utanför
centralorten.
Kfs övergripande mål
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Nämndmål
Kulturverksamheten ska vara tillgänglig och välbesökt.
Indikatorer

Nuläge

Antal fysiska besök biblioteket.

Målvärde
122 000

Antal besök utställning Kristinehamns konstmuseum.

11 000

Antal besök utställning Kristinehamns historiska museum med bildarkiv.

10 000

Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08-17 på vardagar,
timmar/vecka.1

11 t/v
*

Antal besökare på digitala plattformar så som Facebook, Instagram, verksamheternas
webbsidor.
Antal besök till SOFIE.

4 500

Antal hållplatser för bokbussen i hela kommunen.

96

Andel av förvaltningens lokaler, som har hörslinga där behov finns.2

100 %

Andel av förvaltningens lokaler som har hiss där behov finns. 3

100 %

1

Antal timmar per vecka som kommunens bibliotek har öppet utöver tiden 08-17 på vardagar.

2

Avser bibliotekets hörsal, Kristinehamns historiska nedre våningen, Konstmuseet, utställningshallen Panncentralen.

3

Avser Biblioteket, Kristinehamns historiska, Konstmuseet Panncentralen, Kvadraten.

*Målvärde tas fram under 2019.

VÄLFÄRD VÅRD, UTBILDNING, OMSORG
Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden
Nämndmål
Barns och ungas läsning ska öka.
Indikatorer
Antal barnbokslån/inv. upp till 17 år.
Medieanslag för barn och ungdom andel av totala medieanslaget (%).
Antal årsarbetare som arbetar riktat till barn- och unga.

Nuläge

Målvärde
13
20 %
2,5

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

INFRASTRUKTUR LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION
Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur
Nämndmål
Inget mål för kulturnämnden.

EN VÄLSKÖTT KOMMUN MEDARBETARE, TILLGÅNGAR
Kristinehamns kommun använder sina tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt
Nämndmål
Inget mål för kulturnämnden.

Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Nämndmål
Kulturförvaltningens medarbetare ska vara nöjda och trivas på sin arbetsplats.
Indikatorer

Nuläge

Målvärde

HME-index, totalt (Hållbart Medarbetar Engagemang).
Sjukfrånvaro, totalt (%).
Frisknärvaro1(%).
Sammantagen sjukskrivning inom en 12-månadersperiod som ej överstiger 5 dagar.

1

Kfs övergripande mål
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3%
65 %
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Horisontella perspektiv
Jämställdhet
Under 2019 kommer kulturnämnden lägga särskilt
fokus på det horisontella perspektivet jämställdhet. Läsning och läsförståelsen sjunker bland barn och unga och
då särskilt bland pojkar. Biblioteket kommer kartlägga,
undersöka och arbeta med ”Pojkars läsning” och se hur
vi kan vända trenden.

Verksamheten 2019 med utblick
mot framtiden
Konstmuseet har i uppdrag att visa modern och samtida
konst. Det är en spännande utmaning att visa modern
och samtida konst på en liten ort som Kristinehamn.
Konstmuseet står inför ett antal utmaningar, allra främst
ekonomin men möjligheterna bedöms som fler än
hoten.

Kristinehamns historiska museum som invigdes i
oktober 2017 står inför samma utmaning som konstmuseet då verksamheten har en mycket lågt satt budget
att bedriva verksamhet för. För att lyckas med uppdraget
och på ett fullgott sätt nå målsättningarna krävs på sikt
ekonomiska satsningar och en långsiktig och strategisk
verksamhetsplanering.
Biblioteket som är den enda lagstadgade verksamheten
inom kulturnämndens ansvarsområde ligger under
genomsnittet i riket och i länet både gällande personaltäthet och mediebudget enligt Kungliga bibliotekets
nationella biblioteksstatistik. Trots detta finns en ökad
ambitionsnivå gällande biblioteksverksamhet riktat till
barn och unga i verksamhetsplanen 2019. Ambitionsökningen är möjlig tack vare ett nära samarbete med skolnämnden gällande satsning på en nyinrättad läsfrämjandetjänst. Dock finns ett visst mått av osäkerhet eftersom
det är svårt att nyrekrytera bibliotekarier på grund av låg
arbetslöshet.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND
Miljö- och byggnadsnämndens
uppdrag
Miljö- och byggnadsnämnden är den kommunala myndighet som ansvarar för att myndighetsutövning bedrivs
utifrån olika lagstiftningar som till exempel miljöbalken,
plan- och bygglagen samt livsmedelslagen. Lagstiftningen kräver att arbetet planeras och redogörs detaljerat i
olika verksamhetsdokument som till exempel tillsynsplaner och kontrollplan.

Miljö- och byggnadsnämndens
ansvarsområden
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.
I första hand är förvaltningens prioritet de ärenden
som initieras av invånarna och företagen i kommunen
som till exempel bygglovsansökningar, förhandsbesked,
anmälningsärenden, tillståndsansökningar och mätuppdrag. Det andra stora arbetsområdet är den lagstiftade
och återkommande tillsynen utifrån miljöbalken och
plan- och bygglagen vilket innefattar allt från industrier,
täkter, skjutbanor, förorenade områden, skolor, förskolor
och restauranger till hissar, obligatorisk ventilationskontroll, tillgänglighet, lekparker och strandskydd.

Driftbudget 2019, plan 2020–2021
Beslutad kommunfullmäktige 29 november 2018

2019

Budgetram (Tusentals kronor)

10 057

2020

2021

9 754

9 503

9 754

9 503

Varav fördelad på följande verksamhetsområden:
Nämnd- och styrelseverksamhet

738,2

Övrig politisk verksamhet

305,3

Fysisk/tekniskplan.bost.förbättr
Miljö/hälsoskydd myndighets utövning

4 507,8
2 529

Miljö/hälsa o hållbar utveckling

60

Gem förvaltningsledning MBN

1 916,7

Summa total

10 057
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Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsmål
VARDAGSLIV BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ
Kristinehamns kommun erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer
Nämndmål
1. 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.
Indikatorer

Nuläge

Målvärde

1. Andel anmälningar gällande ansökan om små avlopp som behandlats inom tre
veckor från att komplett ansökan/anmälan inkommit.

100 %

1. Andel anmälan om värmepumpsanläggning som har behandlats inom tre veckor
från det att komplett anmälan inkommit.

100 %

1. Andel ansökningar enligt PBL där beslut har meddelats inom tio veckor från det
att fullständiga handlingar inkommit..

100 %

1. Andel anmälningar enligt PBL där beslut har meddelats inom fyra veckor från det
att fullständig anmälan inkommit.

100 %

1. Andel inkomna ansökningar enligt PBL som inte är kompletta, med kompletteringsbegäran inom tre veckor.

100 %

1. Andel enkla nybyggnadskartor levererade inom två veckor.

100 %

1. Andel byggnader som har satts ut inom en vecka eller senare när kunden vill.

100 %

1. Andel förrättningsförberedelser som har levererats inom en månad.

100 %

1. Andel ansökningar om strandskyddsdispenser där beslut har meddelats inom tio
veckor från det att fullständiga handlingar inkommit.

100 %

Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids-och kulturliv
Nämndmål
Vi ska tillhandahålla informativa kartor för att underlätta möjligheten att uppleva kultur och natur såväl i landsbygd som i
tätort.
Indikatorer
Antal uppdateringar av turistkarta.

Nuläge

Målvärde
1 gång per år

Kfs övergripande mål
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VÄLFÄRD VÅRD, UTBILDNING, OMSORG
Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden
Nämndmål
Vi ska genom vårt tillsyns- och informationsarbete bidra till en god boende- och skolmiljö för människor i alla åldrar.
Indikatorer

Nuläge

Målvärde

Antal tillsynsbesök på skolor och förskolor.

*

Antal kontrollbesök på förskole- och skolkök samt fritidshem.

*

Antal kodningstillfällen av nya fastigheter i kommunens NYKO1-områden en gång
per år.
*Målvärde tas fram i januari 2019.

Kfs övergripande mål

80

1

1 gång per år

Nyckelkodsområden, statistikområden som en kommun är indelad i för planeringsändamål.
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NÄRINGSLIV FÖRETAGANDE, ARBETE, HÅLLBAR TILLVÄXT
Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar goda förutsättningar
för och bidrar till tillväxt
Nämndmål
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
Indikatorer
NKI (nöjd kund index) Insiktsmätning.

Nuläge

Målvärde

NKI
Bygglov: 79
MoH: 73
Livs: 76

Bygglov: 79
MoH: 73
Livs: 76

Antal besökta tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter enligt tillsynsplan.

*

Antal kontrollbesök inom livsmedelsföretag enligt kontrollplan.

*

Andel anmälningar som har handlagts inom tre veckor efter att en komplett anmälan
inkommit ( enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

100 %

Andel anmälningar enligt miljöbalken som har handlagts inom sex veckor under
förutsättning att anmälan är komplett.

100 %

Andel registreringar av livsmedelsföretag som har skett inom tio arbetsdagar efter att
en komplett anmälan inkommit.

100 %

Andel beslut som har meddelats inom tio veckor i samband med ansökningar enligt
PBL. (från det att fullständiga handlingar inkommit).

100 %

Andel beslut i samband med anmälningar enligt PBL som har meddelats inom fyra
veckor från det att fullständig handlingar inkommit.

100 %

Andel kompletteringar som har begärts in inom tre veckor vid inkomna ansökningar
enligt PBL som inte är kompletta.

100 %

Andel byggnader som har satts ut inom en vecka eller senare när kunden vill.

100 %

Andel förrättningsförberedelser som har levererats inom en månad.

100 %

*Målvärde tas fram i januari 2019.

Kfs övergripande mål
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INFRASTRUKTUR LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION
Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur
Nämndmål
Vi ska tillhandahålla mångsidig och lättbegriplig information för att göra det enkelt för medborgarna.
Indikatorer

Nuläge

Målvärde

Antal uppdateringar av fastighetsinformationen från Lantmäteriet i databasen för att
kunna tillhandahålla fastighetsinformation internt på kommunen.

1 gång per
vecka

Antal uppdateringar i databasen för fastighetskartan för att kunna tillhandhålla uppdaterad geografisk data internt och externt.

Varannan
vecka

Antal digitala tjänster.

Öka

EN VÄLSKÖTT KOMMUN MEDARBETARE, TILLGÅNGAR
Kristinehamns kommun använder sina tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt
Nämndmål
Vår verksamhet präglas av kompetent arbetsledning och engagerade medarbetare som känner att de är viktiga för verksamheten och har utvecklingsmöjligheter.
Indikatorer

Nuläge

Frisknärvaron

Öka

Andel medarbetare som har en utvecklingsplan.
Antal chefer som genomgått JGL utbildning.

Målvärde

100 %
1

2 av 4

Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Nämndmål
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.
Indikatorer
NMI (nöjdmedarbetarindex) Medarbetarenkät.
Frisknärvaron
Antal genomförda aktiviteter genom hälsopotten.

Kfs övergripande mål
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Nuläge

Målvärde

NMI; 4,3
(av 5)

Genomförd
enkät
Öka
1
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Horisontella perspektiv
Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
Vad gäller ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet så
går hela miljö- och byggnadsnämndens uppdrag ut på
att det så kallade generationsmålet nås. Detta innebär
att vi ska som myndighet arbeta mot att lösa de största
miljöproblemen innan vi lämnar över till nästa generation. All tillsyn som nämnden genomför har detta syfte,
vilket innebär att detta horisontella perspektiv beaktas i
hela verksamheten.
Inkludering och jämställdhet
Vårt mål är alltid att inkludera alla och tänka på jämställdhet, det vill säga behandla alla ärenden lika, att den
sökande får den bästa lösningen enligt gällande lag. Vi
skiljer inte på om den sökande är en privatperson eller
näringsidkare utan behandlar alla lika. Alla undersökningar som tas fram ska vara könsuppdelade i så stor
omfattning som möjligt.
Tillgänglighet
Tillgänglighet är en fråga som är viktig för nämnden,
dels genom en ökad service, dels att finnas tillgängliga
där medborgarna och företagen finns. Förvaltningen
har under några års tid genomfört aktiva insatser för att
förbättra sin tillgänglighet.
Vi har bland annat infört en servicetelefon på bygg och
vi har varit ute hos olika butiker under några veckor på
våren och mött våra medborgare där. Förvaltningen avser att fortsätta detta arbete med att förbättra vår service.
Tillgänglighetsfrågorna kommer även in i vår bygglovsprövning. Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så
många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika
villkor. Den byggda miljön ska kunna användas både av
personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning
av andra orienteringsförmågor ska kunna använda den
byggda miljön. Tillgänglighetsfrågorna ingår som en
del i bygglovsprövningen. Vi har även samsyn på våra
bygglovsärenden, så att, oavsett vilken handläggare du
är tilldelad, du får en rättvis bedömning. Här kommer
både jämställdhet och inkludering under luppen.

Verksamheten 2019 med utblick
mot framtiden
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.
Förvaltningen kommer under 2019 att fortsätta arbetet med att förbättra vår service gentemot företag och
medborgare i kommunen. 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. Från 1 januari 2019 införs
en förändring i lagstiftningen där ett försenat bygglov
(mer än tio veckor) kommer att få en kostnadsreduktion på bygglovsavgiften för varje försenad vecka. Detta
kommer att ställa högre krav på kommunerna att snabba
upp bygglovsprocessen som man anser är för långsam i
många kommuner. I Kristinehamns kommun har man
sedan ett antal år prioriterat bygglovsprocessen och ur
statistiken kan vi se att samtliga har fått ett beslut i sin
bygglovsprövning inom en till tre veckor från att ärendet
är komplett. Detta är en oerhört bra service som vi anser
att vi även fortsättningsvis prioriterar i kommunen.

Trygghet
Vi skapar trygghet för våra medborgare att njuta av ett
trevligt restaurangbesök genom att bland annat göra
tillsyn hos restauranger vad gäller livsmedel och miljö.
83
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Naturvårdsverket konstaterar i en utvärdering av de
nationella miljömålen att 14 av de 16 nationella miljökvalitetsmål inte kommer att nås till 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. Nästa utvärdering av
miljömålen kommer i januari 2019.
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.
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. Detta för att
underlätta invånarnas och företagens kontakt med förvaltningen. Exempel på detta är införandet av e- tjänster
inom förvaltningen.
Den nationella geodatastrategin 2020 kommer att föra
med sig krav på att geodata blir avgiftsfria, standardiserade, tjänstebaserade och att mer samverkan sker mellan
samhällsaktörer. För Kristinehamn kommun kommer
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detta att innebära nya krav på arbetsmetoder och möjligheten att dela med sig och ta del av geodata.
Inom kommande år kommer ny teknik inom mätområdet så som moderna geodetiska mätverktyg samt möjligheten att använda drönare för datainsamling vara ett naturligt inslag i många organisationer. För Kristinehamns
kommun är det av stor vikt att bevaka detta område för
framtiden för att hänga med i utvecklingen. Tekniken
kommer att kunna ge en effektivare datainsamling som
ger bredare användningsområde på kommunen.
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 jobbar mer
aktivt 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.
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REVISIONEN
Revisionens uppdrag
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 2019, plan 2020–2021

Budgetram (Tusentals kronor)

2019

2020

2021

1 055

1 023

996

Verksamheten 2019 med
utblick mot framtiden
Varje år ska det avges en berättelse till fullmäktige med
redogörelse för årets resultat av revisorernas granskningar
gällande verksamheten. De sakkunnigas rapport ska
fogas till revisionsberättelsen. Inför varje år beslutar
revisionen vilket eller vilka områden som särskilt ska
granskas.
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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)

Verksamheten 2019 med
utblick mot framtiden
Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Valnämnden ansvarar för att genomförandet av valet kan ske på ett
korrekt och rättssäkert sätt och att det finns tillräckligt
med röstmottagare samt röstnings- och vallokaler för att
ta emot väljare.
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2018

2019

2020

50

49
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Tack för
visat intresse!
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Kristinehamn 2030 – den vänliga och
nyskapande skärgårdskommunen

Kristinehamns kommun
Kungsgatan 30
681 84 Kristinehamn
Tel: 0550-880 00
E-post: kommunen@kristinehamn.se
www.kristinehamn.se

