
ÅRSREDOVISNING 2017 i kortversion



2017 VARDAGSLIV – BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ

Fritid

Under 2017 gjordes nya 
spår och vandringsleder 
i Bäckhammar och vid 
”A9 området”.
Satsningar gjordes på 
spontanidrottsanläggningar: 

3	Nytt utegym och ny cykelpark 
  i Björneborg

3	Ny cykelpark i Marielund

Ökad service och tillgänglighet på
kommunens återvinningscentraler 

Ökad tillgänglighet med utökade öppettider på 
Strandmossens återvinningscentral (ÅVC), 

öppnande av Björneborgs ÅVC och användande 
av mobil ÅVC i södra kommundelarna. 

Kristinehamn 375 år 
Kristinehamn firade ett historiskt jubileum 
då staden fyllde 375 år. Drottning Kristina, som 
namngav staden blev en synlig symbol och lockade besökare 
till bland annat utställningen Queen Kristina, hovkaffe, 
banketter, historieätare och ett rekordspäckat kulturkalas. 
3 000 besökare kom till utställningen Queen Kristina.

I oktober invigdes Kristinehamns Historiska museum; ett upplevelsecentrum 
och bildarkiv där det bl.a. finns en fast utställning som har sin tyngdpunkt 
på hur Kristinehamn har vuxit fram ur järnhanteringen.

Nyttjandet av avfall som 
resurs för återvinning har ökat.

Ökning av antalet kommersiella gästnätter
100 503 gästnätter, 25 200 fler jämfört med 2016. 

Smaka på Värmland − den stora matfestivalen genomfördes för första gången 
i Kristinehamn och lyfte profilen inom mat och måltid rejält. Fler arrange- 
mang under året var exempelvis Teknikdagen i Rudskoga, utvecklingen 
vid Gustafsvik, Husbilsklubbens årsmöte ihop med Fritidsmässan, samt ett 
antal välbesökta teaterföreställningar och idrottsevenemang.

Mängden farligt avfall som går 
tillbaka i kretsloppet har minskat.

Mängden transporter har minskat 
då soporna åker kollektivt.



78%

25%

71%

2017VARDAGSLIV – BOENDE, FRITID, KULTUR OCH MILJÖ VÄLFÄRD – VÅRD, UTBILDNING OCH OMSORG

3	Nya förskolan Äventyret och den ny- och ombyggda 
  Stenstalidskolan invigdes i september 2017. 

3	Första spadtaget gjords för ny- och ombyggnation av 
  Södermalmsskolan.

3	93,5% av de elever som avslutade ett nationellt program 
  på gymnasiet hade fullständig gymnasieexamen.

3	68% av eleverna i årskurs 6 fick godkänt betyg i alla 
  ämnen.

3	32 nya platser inom vuxenutbildningen till industribas 
  och sjukvårdsbiträde. Industribas ger grundläggande 
  kunskaper inom industriteknik för att sedan kunna 
  fortsätta upplärningen i arbete eller via yrkesvux.

Fördelning av nettokostnader 
för skolnämnden
Totalt: 506 353 000 kr

3	Utbudet av meningsfull sysselsättning/daglig verksamhet förbättrades genom 
  utökning av platser på Räntans gård, etablering av second hand butiken   
 ”Nytt & Nött” samt överenskommelse med sociala företaget ”RIA/Återbruket”. 

3	Under hösten startade en fritidsgård för ungdomar med funktionsvariation  
 (FUF) i Juhlinska och dagkollo för barn med funktionsnedsättning genom- 
 fördes för andra året i Hult.

3	Första linjen, ett samverkansarbete mellan Kristinehamn, Filipstad, Storfors 
  kommun och Landstinget startade i syfte att ge tidigt hjälp- och stöd till barn 
  och unga som riskerar psykisk ohälsa. Verksamheten är lokaliserad i Kristine- 
 hamns kommun.

Fördelning av nettokostnader 
för socialnämnden
Totalt: 570 632 000 kr

253 889 timmar gick åt till olika insatser till personer som har hemtjänst, 
en ökning med ca 13 000 timmar jämfört med 2016.

90% av brukarna 
i hemtjänsten är 
ganska/mycket nöjda 
med sin hemtjänst. 

78% av brukarna 
är ganska/mycket 
nöjda med sitt 
särskilda boende.

2017 var Kristinehamn bland de 
25% bästa kommunerna i kommu-
nens kvalitet i korthet (KKiK) vad 
gäller kvalitetsaspekter inom LSS 
grupp- och serviceboende. 

Av alla brukare som har trygghets-
larm har nu 71% digitalt larm, vilket 
ökar säkerheten och kvalitén för 
den äldre.

33% Grundskola, 165 649 000 kr

1% Vuxenutbildning, 6 935 000 kr

1% Musikskola, 7 431 000 kr

0% Feriearbete, 1 015 000 kr

1% SFI, 3 503 000 kr

9% Gymnasieskola, 44 457 000 kr

0% Politik, 1 240 000 kr

15% Förvaltningsövergripande, 76 749 000 kr

6% Måltider, 28 419 000 kr

2% Elevhälsa, 8 660 000 kr

12% Lokaler/inventarier, 61 918 000 kr

20% Barnomsorg, 100 377 000 kr

56% 
Äldreomsorg

23% 
Individ och 

familjeomsorg

90%
19% 

Omsorg om 
funktionsnedsatta

2,5% Ledning/Politik

0,3% Projekt



2017 NÄRINGSLIV – FÖRETAGANDE, ARBETE OCH HÅLLBAR TILLVÄXT

För att skapa goda förutsättningar för företag att etablera sig 
i kommunen bildades under året en arbetsgrupp bestående 
av nyckelpersoner inom kommunen, näringslivssamverkan 
och AKI. 

Andelen elever som gick ut med yrkesexamen och därmed är 
anställningsbara ökade från 78,8% 2016 till 92,8% 2017.

Ett led i att öka tillgängligheten och servicen är att vi har 
skapat förutsättningar för fler kommunala e-tjänster samt att 
miljö- och byggnadsnämndens verksamheter utökade sina 
telefontider.



2017NÄRINGSLIV – FÖRETAGANDE, ARBETE OCH HÅLLBAR TILLVÄXT

3	Kristinehamns kommun 
  finansierade projektet Gota 
  som är en del att EU-projektet 
  NÖKS II som syftar till att 
  utreda förutsättningarna för 
  att införa en containerpendel 
  mellan Göteborg och Kristine- 
 hamn. Containerpendeln 
 kan komma att realiseras 
 under våren 2018.

3	Kommunens trafikplan antogs 
 under 2017 och i den lyfts 
  gång- och cykeltrafiken fram,  
 ett steg i att skapa ett mer 
  hållbart resande. En inven- 
 tering av befintligt cykelvägnät 
  påbörjades under året. 

INFRASTRUKTUR – LOGISTIK OCH KOMMUNIKATION

3	Via bidrag från Landsbygdsprogrammet och 
 Regionala strukturfonden (ERUF) har en 
 utbyggnad av fiber möjliggjorts i hela kommunen.



2017 EN VÄLSKÖTT KOMMUN – EKONOMI, MEDARBETARE OCH TILLGÅNGAR

Topp 3 investeringar. Totalt genomfördes investeringar för 139 700 000 kr under 2017.

38 kr Skolnämnd 

43 kr Socialnämnd 6 kr Teknisk nämnd skattefinansierat

1,50 kr Kulturnämnd

1 kr Miljö- och byggnadsnämnd

0,50 kr Övriga10 kr Kommunstyrelse 

Kommunen redovisar ett resultat på 
+ 59,5 miljoner kronor och kommunens 
ekonomi är mycket stark.

Södermalmsskolan 
om- och tillbyggnation* 

2017: 50 082 000 kr 
Totalt: 63 796 000 kr

Förskolan Äventyret  
ny förskola

2017: 16 442 000 kr 
Totalt: 28 758 000 kr

Stenstalidskolan 
om- och tillbyggnation 

2017: 10 656 000 kr 
Totalt: 109 404 000 kr

1 2 3

Hundralappen – vart gick skattepengarna?  
Så här användes dina skattepengar 2017. För varje hundra kronor 
som du betalade i skatt gick 81 kr till vård, skola och omsorg.

*Förväntas klart nov 2018



2017EN VÄLSKÖTT KOMMUN – EKONOMI, MEDARBETARE OCH TILLGÅNGAR DE HELÄGDA BOLAGEN

Kristinehamns Energi AB

3	Investeringstakten ökade under 2017 för att ge kunderna 
  en fortsatt trygg elförsörjning genom ett elnät med hög 
  leveranssäkerhet.

3	100% förnyelsebar el, då den produceras med vattenkraft.

3	Byggnationen av ett sammanbindande produktionsnät för 
  anslutning av 16 stycken vindkraftverk inom vindkraftparken 
  Sättravallen slutfördes i början av året.

Kristinehamnsbostäder AB

3	Rekordlågt antal lediga lägenheter under 2017.

3	Renovering och underhåll pågick löpande under året. 
 Kulvertbyten påbörjades och kommer fortsätta in i 2018 
 vilket kommer att leda till lägre energikostnader på sikt.

Kristinehamns Industrifastigheter AB

3	Under året gjordes en del ombyggnationer och 
 uppfräschningar av fastigheter.

3	Ökning av totalt uthyrd yta i Kroksvik 3:3 och 
 ytterligare hyresgäster är på väg in 2018.

Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB

3	Stort fokus under 2017 var arbetet med att förbättra 
 näringslivsklimatet i Kristinehamn. Grunden i det arbetet 
 var företagsbesök i olika konstellationer och former.



Kristinehamns kommun
Kungsgatan 30 

681 84 Kristinehamn
Tel: 0550-880 00 

E-post: kommunen@kristinehamn.se
www.kristinehamn.se


