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Fakta om årsredovisningen 2020 

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige över det gångna årets verksamhet och 

ekonomi. Det övergripande syftet med årsredovisningen är att ge kommuninvånarna, kommunfullmäktige och 

även andra intressenter relevant information om utfa llet av verksamheten, verksamhetens finansiering samt den 

ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Informationen har utformats för att underlätta styrning och upp
följning. 

Årsredovisningen sammanställs och produceras av Karlsborgs kommuns ekonomienhet i samarbete med övriga 
förva ltningar och bolag. 

Årsredovisningen faststä lls av kommunfullmäktige den 22 mars 2021. 

Omslagsbild: Karlsborgsbilder.se 

Layout: Karlsborgs kommunikationsenhet 

Produktion: Karlsborgs kommun 



KOMMUNSTYRELSENS 
ORDFÖRANDE: 

Covid-19 drog undan mattan för världen 

och även för oss i Karlsborg. 
År 2020 kommer gå till historien. Semesterresor, be
sök hos släkt och vänner var planerat och vi fick alla 
inse det faktum att alla planer fick ställas in. 

I januari 2020 kunde vi alla följa på nyheterna om att 
det var ett influensa-utbrott i Kina och sedan Italien. 
Oron började sprida sig. Vad är detta, kommer det 
hit och hur hanterar vi detta? 

I början av februari kom det till Sverige, dödssiffror
na började öka. Ord som isolering, karantän, 70 plus, 
håll avstånd, tvätta händerna och visa hänsyn är ord 
som speglat hela vårt samhälle sedan dess. 

Personligen tror jag att vi i Sverige har gått rätt väg 
men det får tiden utvisa. Covid-19 kommer att vara 
kännetecken för år 2020 och vi vet inte hur länge det 
kommer att hålla i. Däremot kommer vi att hålla i 
och hålla ut och inte ställa in utan ställa om. 

Makten att ställa om. 
K arlsborgs kommun har precis som alla andra 
vidtagit åtgärder. Kommunen var väldigt tidig m ed 
att stänga vårt äldreboende för besökare. Vi har följt 
Folkhälsomyndigheten strikt och kommer fortsätta 
att göra så. Kommunens förvaltningar har arbetat 
hårt på att inte ställa in utan har ställt om. 
Haganäset ordnade med besök utomhus med en 
glasskiva, Kultur- och fritid hittade lösningar på att 
kunna genomföra de aktiviteter som kunde göras 
utomhus, de genomförde även simskolan men i 
mindre grupper och i fler omgångar. Skolan har ge
nomfört distansundervisning. Allt för att ändå kunna 
möta behovet som finns men på ett säkert sätt. All 
personal i kommunens verksamheter har bidragit 
och alla har haft förståelse för att vi måste hitta 
lösningar. En kommun måste fortsätta sitt arbete 
och då måste vi som kommun hitta lösningar vilket 
kommunens personal har varit helt fantastiska med 
att göra! 
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Detta är ett bevis på 
hur viktigt samarbete 
är och hur mycket vi kan 
uppnå när vilja, inspiration och förståelse finns. Tre 
viktiga ingredienser för ett gott samarbete och alla 
dessa tre har kommunens personal jobbat efter. Jag 
är mycket stolt över all kommunens personal som 
arbetat så hårt, utan er hade inte detta varit möjligt. 

Framåt! 
Vi har kommit en bit på väg när det gäller samarbete 
och kunna ställa om. Detta har kommunens personal 
visat prov på under detta år. Jag har full tilltro till att 
vår personal kommer att fortsätta med det och bli 
ännu bättre på att komma fram till kreativa lösningar 
på de utmaningar vi står inför. Tillsammans blir vi 
starka, kan hålla i och hålla ut och inte behöva ställa 
in utan ställa om! 

Trots Covid-19 har vi sett en enorm ökning på 
besöksnäringen i kommunen under detta år. D et 
har visat sig i de ökade siffrorna på gästnätter, det 
ökade trycket på våra badplatser och strömmen av 
människor som har besökt de olika delarna i kom
munen. D et är väldigt positivt för kommunen att 
vi har en ökning på besöksnäringen men det ställer 
även högre krav på oss som kommun att kunna 
hantera detta. 

Jag ser ljust på framtiden. Vi kommer under 2021 få 
vaccin som gör att vi så småningom kommer kunna 
återgå till det vi tidigare såg som självklart. 

Vi har även under detta år lyckats väldigt bra med 
att få till våra digitala möten, något som innan denna 
pandemi fanns ett visst motstånd till. 

Alla längtar vi till när vi kan få krama våra nära och 
kära igen och får börja resa men fram till dess, ta 
hand om varandra och håll ut! 

Catarina Davidsson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Översikt över verksamhetens utveckling 

En femårsöversikt över ekonomi och 
verksamhet 
Nedan följer en sammanställning över kommunens 
och kommunkoncernens ekonomiska utveckling den 
senaste femårsperioden. 

Nyckeltal 

Invånare, antal 31 / 1 2 

Kommunen 

Tillsvidareanställda, antal 

Balansomslutning, tkr 

Likvida medel, tkr 

Rörelsekapital, tkr 

Soliditet, % 

Långfristig låneskuld, tkr 

Avsöttning o r för pe nsioner, tkr 

Borgensåtagande nyttjat, tkr 

Finansnetto, tkr 

Årets resultat, tkr 

Eget kapital, tkr 

Skattesats, kr 

Nettokostnadsandel, % 

Investeringar, AT tkr 

Kommunkoncernen 

Anställda, antal 

Bala nsomslutning, tkr 

Likvida medel, tkr 

Rörelsekapita l, tkr 

Eget kapital, tkr 

Soliditet,% 

Långfristig låneskuld, tkr 

Finansnetto, tkr 

Årets resultat, tkr 
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Nyckeltal ger signaler om utvecklingen och utgör 
därmed ett viktigt hjälpmedel i den ekonomiska 
planeringen. De redovisade nyckeltalen grundas på 
bokslutsunderlag för respektive år 

2016 2017 2018 2019 2020 

6 913 6 954 6 941 6 940 6 962 

505 502 501 507 499 

332 596 358 007 376 116 381 766 384 559 

15 214 59 280 7 1 671 75 745 52 945 

-2 996 19 548 30 227 16 603 4 576 

63 64 64 66 69 

30 000 30 000 30 000 10 000 0 

8 7 19 11 425 12 084 11 836 13 662 

291 887 291 450 323 244 321 530 31 4 740 

812 l 048 l 541 l 101 l 570 

18 969 21 130 12 049 8 944 14 886 

207 944 229 074 241 123 250 067 266 153 

21 :32 21 :32 21 :32 21 :32 21 :32 

95 94 97 98 97 

22 035 15 058 14 215 16 530 32 123 

543 541 538 545 537 

681 351 709 403 766 112 778 868 826 952 

33 796 64 467 83 342 79 208 61 982 

7 774 20 737 36 114 8 475 -8 392 

251 146 277 561 294 665 306 765 327 292 

37 39 38 39 40 

305 442 301 352 331 285 3 11 240 326 150 

-446 -569 -45 -1 230 -1 039 

24 436 26 740 17 469 12 639 19 822 
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• 

Revisionen KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Mandatfördelning 2019-2022 

Valnämnd S: 1 0 C:6 M:5 SD:5 L:3 KD: 1 V: 1 

Kommunstyrelsen AB Vaberget 

Byggnadsnämnden AB Karlsborgsbostäder 

Kultur- och fritidsnämnden Visit Karlsborg AB 

Barn- och utbildningsnämnden Karlsborgs Energi Försäljning AB 

Socialnämnden Karlsborgs Energi AB 

Karlsborgs Värme AB 

Samtliga bolag i kommunkoncernen ägs till 1 00 % av Karlsborgs kommun 
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Övriga engagemang utanför koncernen 
Förutom den egna koncernen har kommunen aktier 
eller andelar i följande verksamheter : 

• 

Delägarskap i Kommuninvest AB (aktiekapital 5 
534 tkr). 

Delägarskap i HjoTiBorg Energi AB genom 
Karlsborg E nergi Försäljning AB (aktiekapital 300 
tkr) 

Delägarskap i Bosnet AB genom Karlsborgs En
ergi AR (aktiekapital 1 500 tkr). 

Delägarskap i SKL Kommentus AB (aktiekapital 
1 tkr) 

Delägarskap i Coompanion (andelskapital 10 tkr) 

Delägarskap i Tolkförmedling Väst (andelskapital 
7 tkr) 

Delägarskap i Inera AB (andelskapital 42,5 tkr) 

• Medlemskap i kommunalförbundet RÖS (Rädd
ningstjänsten Östra Skaraborg) bestående av sju 
medlemskommuner. 

• Medlemskap i kommunalförbundet AÖS (.Av
fallshantering Östra Skaraborg) bestående av nio 
medlemskommuner. 

Medlemskap i kommunalförbundet MÖS (.Mil-
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jösamverkan Östra Skaraborg) bestående av fem 
medlemskommuner. 

Medlemskap i Skaraborgs kommunalförbund. 

Medlemskap i Samordningsförbundet Skövde
HjoTiBorg (Finsam). 

Förutom engagemang i form av aktier och andelar 
finns det sedan 2006 en gemensam kollektivtra
fiknämnd med Tibro och Hjo kommuner. Från år 
2011 ingår Karlsborgs kommun även i en gemensam 
lönenämnd med Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner. 

Väsentliga privata utförare 

Forsviks friskola svarar för del av kommunens för
skole- och grundskoleverksamhet. Grundskoleverk
samheten är från förskoleklass till årskurs 6, och 
innefattar även skolbarnomsorg. 



ÅRSREDOVISNING 2020 - FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Omvärldsanalys 

Samhällsekonomin 

Aret kan egentligen sammanfattas med ett enda 
ord Corona. Pandemin har varit och är fortfarande 
i högsta grad ett stort hot för hela jordens befolk
ning. Den andra vågen har precis sköljt över världen 
i en än större omfattning än man hade beräknat. I 
skrivande stund kan dock vissa tecken tyda på att en 
avmattning är i antågande. 

Massvaccinering har star tat och för Sveriges del 
beräknas alla invånare som tackar ja till vaccin vara 
vaccinerade första halvåret 2021. Vissa störningar i 
produktionen av vaccin förekommer, men om det 
h~ller sig på nuvarande nivå så beräknas vaccine
ringsplaner hålla. 

Industriproduktion, handel med varor och tjänste
marknaden sjönk dramatiskt under våren när pande
min spred sig över världen. Varuhandel och industri
produktion har hämtas sig relativt väl medan delar 
av tjänstesektorn har stora bekymmer. Restriktion på 
grund av smittspridningen är det stora hindret för 
tjänstesektorn. 

På kort sikt beräknar Sveriges Kommuner och Regi
oner (SKR) att konjunkturen försvagas ytterligare på 
grund av den ökade smittspridningen, men på längre 
sikt bedöms konjunkturen stärkas tack vare massvac
cinering. 

Nyckeltal för svensk ekonomi 

Procentuell förändring 2019 2020 2021 2022 

BNP, fasta pri ser 1,4 -3,3 2,5 3,3 

Konsumentpris KPI 1,8 0,5 0,9 1,5 

Arbetslöshet, procent 6,8 8,5 9,2 8,8 

Timlöner 2,6 2,1 2,5 2,2 

Reporänta, nivå årsslut -0,25 0,0 0,0 0,0 

Skatteunderlaget 2,8 1,7 2,5 4,0 

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner SKR 

Den i övrigt största händelsen i vår omvärld var pre
sidentvalet i USA. Utgången blev en förändring på 
presidentposten. De flestas bedömning är att sam
verkan inom flera globala områden kommer att 

förbättras, och då även på Sverige och svensk ekono
mi framöver. 

Riksbanken säger i en nyligen publicerad rapport 
att räntan väntas ligga kvar på den nuvarande nivån 
under de kommande åren. Hela räntebanan, som 
sträcker sig till det första kvartalet 2024, ligger i detta 
besked på 0,0 procent. 

Kommunernas ekonomi 
SKR ser en splittrad bild av kommunernas kostnader 
2020. Kommunerna har i många fall haft lägre kost
nader än under ett normalår. Både tack vare mindre 
omfattning av viss verksamhet men också diverse 
stödåtgärder efter regeringsbeslut. 

Korttidspermitteringar och sjukdom har lett till att 
fler barn tillbringat mindre tid på förskolan och 
fritids, vilket gör att kostnaderna för verksamheter
na minskat i många kommuner men ökat i andra. 
Fortfarande är det oklart i vilken mån distansutbild
ning för gymnasieskolan påverkat kostnaderna. Inom 
äldreomsorgen är det också olika mellan kommuner
na, vissa har haft påtagliga kostnadsökningar, medan 
cirka hälften har haft lägre kostnader, enligt SKR. 

Ansökningar om statsbidrag för merkostnader inom 
vård och omsorg är ett kvitto på att många också 
haft stora kostnadsökningar kopplat till Corona. De 
20 miljarder som regeringen tillsatt för att täcka mer
kostnaderna 2020 beräknar SKR gå åt. 

Kommunernas skatteintäkter beräknas vara 8 mil
jarder lägre under 2020 än enligt SKR:s prognos 
före pandemin. Samtidigt ökade staten de generella 
statsbidragen specifikt med anledning av Corona
pandemin med 21 miljarder. D e statliga satsningarna 
berörde också kommunerna indirekt. Ändrade regler 
för A-kassa och lägre trösklar för att kvalificera för 
ersättning, som höjd ersättningsnivå, ger inte bara 
effekt på skatteunderlaget, utan också på utbetal
ningarna av ekonomiskt bistånd. De ändrade regler
na föreslås gälla till och med 2022. Kostnadsminsk
ningen till följd av att staten betalat hela och delar av 
sjukfrånvaron motsvarar också flera miljarder. 

SKRs tidigare bedömning före Corona om en mild 
lågkonjunktur för året, stämmer nu inte alls, och 
resultaten i kommunsektorn bedöms bli rekordhöga 
2020. 
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Karlsborgs kommun har de senaste åren haft en 
god utveckling av ekonomin, där starka faktorer 
varit tillväxt av befolkning och ökade bidrag vilket 
givit goda resultat, betydligt över satta resultatmål. 
Den trenden har fortsatt och stärkts ytterligare för 
2020. Resultatet för året ligger på rekordnivå. Starkt 
bidragande orsaker är att Karlsborg hittills klarat sig 
relativt lindrigt undan pandemin och därmed inte 
haft skenande kostnader, samtidigt som staten gått 
in både med kraftiga bidragstillskott men också med 
Aera kostnadslättnader, såsom sjukersättning. 

Flera stora investeringsprojekt har startat, det gäller 
både ny skola, arkiv och nya bostäder. För att finan
siera och fylla dessa investeringar är det av vikt att 
den positiva trenden med en ökande befolkning fort
sätter samt fortsatt goda resultat. D å står Karlsborgs 
kommun väl rustat för att gå in i framtida utmaning
ar med en osäker konjunktur, pandemiutveckling och 
demografi-utmaningar. 

Näringsliv och arbetsmarknad 
Kommunens näringslivsarbete och arbetsmark
nadsenhet som tidigare drevs via Karlsborgs Ut
veckling AB (KUB), har förts över till kommunal 
regi. Karlsborgs Utveckling AB har lagts ned. Nä
ringslivsverksamheten medverkar som tidigare till 
utbildningsinsatser, marknadsföring och utveckling i 
befintliga företag genom återkommande företagsträf
far samt rådgivning och stöd vid etableringsfrågor. 

I december 2020 var 3,4 % (2,5 % dec. 201 9) av 
befolkningen 16-64 år i Karlsborgs kommun öppet 
arbetslösa och 3,1 % (3,4 %) sysselsatta i program 
med aktivitetsstöd. Öppet arbetslösa i riket uppgick 
i december till 4,6 % och sysselsatta i olika program 
med aktivitetsstöd 4,2 %. Skillnader mellan könen 
finns i Karlsborgs kommun. Männen ligger högre 
i statistiken både vad gäller öppet arbetslösa och i 
aktivitetsstöd. 

Karlsborgs kommun har i gruppen ungdomar mellan 
18- 24 år 2,4 % (4,6 %) öppet arbetslösa och 5,7 
% (5,1 %) i aktivitetsstöd under december 2020. I 
denna grupp ligger männen högre i statistiken både 
vad gäller öppet arbetslösa kvinnorna vad gällande 
aktivitetsstöd. Glädjande för Karlsborgs kommun 
att antalet öppet arbetslösa ungdomar gått ner och 
ligger på en förhållandevis låg nivå. 
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Befolkning 
Under 2020 vände befolkningstillväxten åter uppåt 
efter en förhoppningsvis tillfällig svacka åren 2018-
2019. 

Karlsborgs kommuns invånarantal 2020-12-31 var 6 
962 personer, en ökning med 22 person jämfört med 
föregående år. Detta innebär att trenden de senaste 
två åren med en minskning av befolkningen har vänt 
och att det nu är en positiv utveckling i likhet med 
åren före 2018. Det saknades dock 38 invånare för 
att nå upp till kommunens mål om 7 000 invånare år 
2020 (på helårsbasis). 

Den positiva befolkningsutvecklingen har uppkom
mit trots ett negativt födelseöverskottet -22 personer, 
skillnaden mellan födda och avlidna. Antalet avlidna 
ligger på en förhållandevis låg nivå och det har fötts 
något färre barn än föregående år. Anledning till att 
det blir en befolkningstillväxt är det positiva Ayttnet
tot som uppgår till plus 42 personer. 

Under år 2020 föddes 64 (70) barn bosatta i K arls
borgs kommun medan siffran för avlidna uppgick 
till 86 (87). Antalet födda har minskat med 6 barn 
medan antal döda har minskat med en jämfört med 
föregående år. 

ANTAL INVÅNARE I KOMMUNEN 
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Karlsborgs befolkning är ganska jämnt fördelad när 
det gäller kön, 3 404 kvinnor (3 394) och 3 558 män 
(3 546). Antalet män har dock ökat m er än antalet 
kvinnor jämfört med föregående år. 

Medelåldern på kommunens invånare ökar och är 
46,9 år (46,8), vilket är 5,5 år (5,5) äldre än riket i ge
nomsnitt. Noteras kan en jämförelsevis oförändrad 
medelålder men som är betydligt över rikets medel. 

Andelen invånare som är äldre än 65 år uppgår till 2 
103 personer (2 103) vilket motsvarar 30,2 % (30,3) 
av kommunens befolkning. Motsvarande siffra för 
riket är 20,1 % (20,0). 



BEFOLKNINGSSTRUKTUR I KOMMUNEN 
2020- 12-31 
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Känslighetsanalys kommunen 

Karlsborgs kommuns ekonomi bn påverkas kraftigt 
till följd av händelser som exempelvis konjunktur
svängningar, demografiförändringar, statliga refor
mer eller ändrade lagar och förordningar. Känslig
hetsanalys för de kommunala bolagen redovisas i 
respektive bolags årsredovisning. 

I följande tabell tydliggörs ett antal händelsers effekt 
på Karlsborgs kommuns finansiella situation: 

Känslighetsanalys 

Händelse I mnkr 

Kostnadsökning löner med 1 % 3,1 

Föröndral skatteunderlag med 1 % 3,1 

Prisförändring med 1 % 1,7 

Förändrad upplåning med 1 0 mnkr 0,1 

Förändrad låneränta med 1 % 0,0 

1 0 platser särskilt boende för äldre 5,7 

1 0 hemvårdstagare 0,6 

1 0 nya försörjningsstödsärenden 0,4 

1 00 vårddygn hem för vård o boende, barn- och 
0,2 ungdom 

10 platser barnomsorg (förskola) 1,1 

1 0 grundskoleelever 1,0 

1 0 gymnasieelever 1,3 

ÅRSREDOVISNING 2020 - FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Analys finansiella risker 

Risk 

Med hänsyn till förändringen mot föregående år 
av kommunens omsättningstillgångar, kortfristiga 
skulder samt avtalad checkkredit (50 mnkr), har den 
kortfristiga betalningsberedskapen försämrats men 
ligger på en god nivå. Rörelsekapitalet uppvisar ett 
positivt saldo om 4,6 mnkr. För kommunkoncernen 
har rörelsekapitalet minskat och det finns ett när
stående lånebehov för AB Karlsborgsbostäder som 
startat nybyggnation av 14 parhus med hyreslägenhe
ter i N orra Skogen. 

RÖRELSEKAPITAL 2016-2020 
(mnkr) 

40 
■ KOMMUN KONCERNEN 

30 KOMMUNEN 
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Försämringen mot föregående år beror bland an
nat på kommunens amortering av lån om 30 mnkr. 
Likvida medel har därmed minskat under året men 
är tack vare ett starkt resultat fortfarande på en hög 
nivå, och uppgick vid året slut till knappt 53 mnkr. 
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Kommunens aktuella (nyttjat) borgensåtagande har 
minskat något och uppgår totalt till 314,7 mnkr 
(321,5 mnkr). Hela beloppet avser borgen för kom
mtmens bolag. Samtidigt finns en solidarisk borgen 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 

Till detta skall läggas beviljad men ej nyttjad borgen 
om 85,0 mnkr. Vilket ger en total beviljad borgen 
om 400 mnkr. 

Borgensåtagandet har minskat då kommunen åter
betalat lån tagna hos Kommuninvest. D essa lån har 
räknats som borgensåtagande i och med den solida
riska borgen. 
För att minimera finansiella risker är det av vikt att 
borgensåtagandet hålls så lågt som möjligt, särskilt 
då kommunen står inför stora investeringar de 
närmsta åren. 
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BORGENSÅTAGANDE 2016-2020 
(mnkr) 
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Låneskuld 

Kommunen 
Låneskulden för kommunen är amorterad under året 
och är nu 0 kronor. Att samtliga lån är återbetalda är 
en styrka när kommunen inom något/några år står 
inför stora investeringar och då får börja ta upp nya 
lån. Under den senaste femårsperioden har kommu
nens låneskuld minskat med 30 mnkr. 

Kommunkoncernen 

Låneskulden för bolagen har ökat under året och 
kommer att ytterligare öka den närmsta tiden då 
AB Karlsborgsbostäder har finansierings behov för 
nybygggnadsprojekt. 
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Analys pensioner 

Pensionsmedel 
Kommunen redovisar från och med 1998 dels av
sättningar för pensioner, som är intjänade från och 
med 1998 i balansräkningen, dels pensionsförplik
telser, som intjänats före 1998 som upplysningspost 
utanför balansräkningen. Summan av dessa åtag
anden, 141,4 mnkr (153,0 mnkr), är kommunens 
totala pensionsåtagande. I detta åtagande ingår även 
löneskatt (24,26 %). Summan har minskat kraftigt 
då kommunen genomförde, under året, en partiell 
inlösen om 12,4 mnkr inklusive löneskatt. Detta för 
att sänka framtida pensionsutbetalningar. 

Pensionskostnader kommunen 
De totala pensionskostnaderna uppgick för året 
till 40,4 mnkr (24,9 mnkr) inklusive löneskatt och 
den partiella inlösen. Kostnaderna beräknas gå ner 
något år 2021 (cirka 24,4 mnkr) för att sedan öka 
de närmsta åren efter. Risk finns också att beräknad 
livslängd kommer att ändras då männen nu lever 
längre än tidigare beräkningar. Det kan innebära 
relativa stora ändringar på pensionsskulden, som då 
kommer öka. 

PENSIONSFÖRPLIKTELSER 2016-2020 
(inklusive löneskatt, mnkr) 
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Pensionsförpliktelse (inklusive löneskatt) 

(tkr) 2018 2019 2020 

Pensionsförpliktelser i 
12 084 11 836 13 662 

balansräkning 

Pensionsförpliktelser som 
154 583 153 044 141 359 

onsvarsförbindelse 

Summa pen sionsförplik-
166 667 164 880 155 02 1 

telser 

Å terlånade medel (ej 

finansierade pension s- 166 667 164 880 155 021 
förpliktelser) 

Fotnot: • ej finansierade pensionsförpliktelser 

Åtgärder som gjorts för att försäkra bort del av pensionsskulden inkl. 

löneskatt, ackumulerat belopp tkr 

(ackumulerade belopp) 
tkr 2018 2019 2020 

Partiell inlösen 7 179 7179 19 595 

Pensionsförsäkring 33 134 38 650 43 147 

Totalt per å r 40 313 45 829 62 742 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Viktiga händelser under året 
Pandemin har i likhet med hos övriga kommuner i 
landet haft den helt dominerande effekten på samt
liga verksamheter i kommunen, antingen direkt eller 
indirekt. Hittills får Karlsborg dock räkna sig som 
relativt förskonade från dem allvarligare påverkning
arna. Särskilt från den begränsade smittspridningen i 
våra verksamheter. 

Coronapandemin har även inneburit att fler besöka
re hittat Karlsborg på kartan vilket har inneburit ett 
extra tillskott till näringslivet i kommunen men också 
att extra resurser har behövts för renhållning och 
skötsel. Vissa verksamheter har hållits stängda för 
allmänheten vilket har bidragit till en tillfälligt sämre 
service. 

Under året har samarbetet Bredband Östra Skara
borg utökats i och med att Vänerenergi gått in som 
ny delägare. Under 2021 kommer deras kunder att 
migreras in i samarbetet. Ett namnbyte har skett 
under 2020 till Rosnet AB 

Projektet "Rätten till heltid" har fortsatt utvecklas 
under 2020. Under hela året har tre avdelningar 
på särskilt boende somatik arbetat enligt den nya 
modellen och nya schema. E n utvärdering är gjord i 
slutet av året som visar att cirka 50% är nöjda med 
de nya scheman och att alla vill fortsätta med sin 
heltidstjänst. 

Samtliga AB Karlsborgsbostäders lägenheter och 
lokaler var vid årsskiftet uthyrda. Under året har 
byggandet av 28 lägenheter påbörjats. Målet är att 
seniorboendet Solviken skall vara inflyttningsklart i 
slutet av 2021. Boendet kommer att uppfylla kraven 
på trygghetsboende och blir ett välkommet tillskott 
till kommunen som idag har brist på den här typen 
av lägenheter. 

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter har 
präglats av den pågående pandemin. Verksamheterna 
har fått ställa om stora delar under året med anpass
ningar gällande covid-19 enligt folkhälsomyndighet
ens rekommendationer. 

För att förs tärka insynen i kommunens politiska 
arbete så utrustas sessionssalen med kameror och 
ljudanläggning som möjliggör utsändning av kom
munfullmäktige och andra möten via webb. 
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De första nio tomterna i Parkenområdet har sålts 
och byggnationen har startat på fem av dessa. 

Strandskolan växer, de är nu trångbodda och lokaler
na är av förklarliga skäl eftersatta då en ny skola ska 
uppföras. Då bygglovet överklagats och därigenom 
byggstarten fördröjts är läget ansträngt på skolan. 

Under året har AB Karlsborgsbostäder förvärvat 
fastigheten som idag inrymmer Coop vid Rödesunds 
torg. Förvärvet är strategiskt för en framtida utveck
ling av Rödesunds torg. Arbetet med en ny detaljplan 
för området har inletts under senare delen av 2020. 

Ett nytt rekryteringsverktyg är infört och under året 
har flera rekryteringar genomförts med gott resultat. 

Plan- och byggenheten har tillhandahållit en bra och 
snabb service till bygglovssökande. Under perioden 
har 106 bygglov beviljats. Byggnationen av nya bo
städer ligger på en fortsatt hög nivå. 

Arbetet med aktualiseringsprövningen av kommu
nens översiktsplan har slutförts under 2020 och 
kommer upp till beslut i kommunfullmäktige i febru
ari 2021. 

Under året har samarbete utvecklats ännu mera 
mellan Laxå, Askersund och Karlsborg kring Ti
veden. Tivden.se en gemensam marknadsföring med 
Tivedenkartan, webb, turistinformation vid dess 
entreer, utbildning av guider i Tiveden med mera. 

Karlsborgs Utvecklingsbolag har avvecklats och 
näringslivsutvecklaren finns nu i kommunens orga
nisation. En sammansatt grupp av företagare som 
representerar näringslivet har utsetts men utifrån 
pandemin så har inga möten varit möjliga att genom
föra under året. 

Amortering har skett under året av kommunens tota
la låneskuld om 30 mnkr. Kommunen har i och med 
detta inga långfristiga låneskulder. 



2018 2019 2020 

1,49 1,58 1,50 

Bygg och miljö 0,76 0,77 0,59 

Förskole, pedagogisk omsorg 10,57 10,77 10,58 

Grundskola, förskolekloss, fritids 22,86 22,25 23,20 

Gymnasiet och vuxnas lärande 9,09 10,18 10,23 

Näringsliv och turism 1,62 1,81 1,55 

Röddningstjänst och skydd 1,99 2,06 2,06 

Kollektivtrafik och resor 1,00 0,79 0,51 

Arbetsmarknads6tgärder 0,47 0,70 0,71 

Kultur och fritid 4,14 4,19 4,33 

3,10 3,07 2,90 

27,47 26,90 27,61 

Individ- och familjeomsorg 6,03 5,25 5,96 

Verksamhet för funktionsnedsättning 9,40 9,69 8,27 

100,00 100,00 100,00 

Foto: Mostphotos 



ÅRSREDOVISNING 2020 - FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrning och uppfölining av kommunal verksamhet 

Om styrmodellen 
Mål och resultatstyrning i Karlsborgs kommun utgår 
från kommunens vision, mål och strategier. Detta 
utarbetas i styrkort på minst två nivåer i kommunen; 
fullmäktige och kommunstyrelsen/ nämnder. Vissa 
nämnder har ytterligare brutit ned styrkorten på 
enhetsnivå. 

Följande fyra perspektiv styr styrkortens utformning 

• Boende och besökare 

E konomi 

Medarbetare 

Samhällsutveckling 

Boende och besökare 
Medborgarundersökning och Kommunens kvalitets 
i korthet är exempel på enkätundersökningar som 
genomförs i kommunen och som ligger till grund 
för kommunens arbete att åstadkomma mer nöjda 
kommuninvånare. Respektive nämnd har ytterligare 
enkäter för att mäta nöjdhet hos respektive kunder. 

Ekonomi 

E n resultatnivå om minst 2,0% av skatteintäkter 
och generella statsbidrag är en långsiktig hållbar 
nivå enligt förarbeten till lagen om "God ekono
misk hushållning". Procentsatsen sammanfaller med 
Karlsborgs kommuns långsiktiga mål men en tillfällig 
sänkning till 1,0 % har gjorts under 2020 för att an
passa sig till en befarad finansiell nedgång. E n sådan 
god ekonomisk hushållning ska prägla kommunens 
arbete vilket innebär att mål och riktlinjer i nämnder
nas budget och verksamhetsplaner ska visa på detta. 

Medarbetare 
Kommunen som arbetsplats ska vara en arbetsplats 
där personal upplever att de kan utvecklas, får upp
skattning och är insatta i målen för verksamheten. 
Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats. 
Medarbetarenkäter genomförs en gång per år för att 
följa upp ovanstående kriterier. 

Samhällsutveckling 

Karlsborg önskar öka i invånarantal och år 2020 ska 
målet med 7 000 kommuninvånare vara nått. Mål-
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sättningar för en socialt, ekologisk och hållbar sam
hällsutveckling framgår av kommunstyrelsens och 
nämndernas styrkort. Utvecklingsarbetet förutsätts 
ske i enlighet med målen i Vision 2020. Prioriterade 
insatsområden är byggnation, kommunikationer, 
upplevelser och centrumutveckling. För att invånarna 
ska nå det långsiktiga målet med bäst hälsa i Skara
borg är strategin att öka delaktigheten med fokus på 
barn- och ungdomar. 

Perspektiv och kommunfullmäktiges 
mål 

Perspektiv Kommunfullmöktiges m61 

Karlsborgs kommun ska vara 
Boende /Besökare ■ attraktiv för både boende 

och besökare. 

Karlsborgs kommuns sam-
lade ekonomiska resultat 

Ekonomi ■ ska motsvara minst 1 % av 
skatter och generella stats-
bidrag. 

Medarbetare ■ 
Karlsborgs kommun ska vara 
en attraktiv arbetsgivare. 

Samhöllsutveckling 
Karlsborgs kommun ska vara 
en socialt hållbar kommun. 

Analys 

Boende och besökare 
Ett år som präglats av omställning i flera verksamhe
ter, personal som fått lösa situationer som vi aldrig 
trodde vi skulle hamna i. E n sommar som visade sig 
skulle bli en av de bästa Karlsborg upplevt när det 
gäller besökande. Trots det når vi inte målet som en 
attraktiv kommun. 

Byggnationen och bygglov beviljas, intresset för att 
etablera sig i kommunen är stort och behovet av 
bostäder kan inte mötas i dagsläget. 



Ekonomi 
Det ekonomiska resultatet har hamnat på plussidan, 
jämfört med budget, i samtliga förvaltningar. En 
bidragande anledning till detta är statliga ersättningar 
för sjuklönekostnader och andra statliga bidrag. 

Medarbetare 
Den innovationskraft som personalen i kommunen 
visat har bidragit till att vi går starka ur 2020. Pande
min har inneburit omställningar, hårt arbete och hö
gre sjukskrivningstal inom alla verksamheter. Antal 
sökande till kommunens utannonserade tjänster ökar 
och Karlsborg kan anse sig som en växande attrak
tiv kommun. Den medarbetarenkät som genomförs 
årligen visar dock inte på ett resultat som når god
känt. Att arbeta med utvärdering av våra mål blir ett 
fortsatt arbete. 

Samhällsutveckling 
I kommunens sociala hållbara mål-arbete når vi 
målet trots distansering. Flera av kommunens aktivi
teter för att minska ensamhet har tyvärr inte kunnat 
genomföras utifrån smittläget. I en undersökning 
hamnar Karlsborg på andra plats när det gäller trygg
het och i skolorna får trygghet och trivsel höga betyg 
av såväl barn, elever som vårdnadshavare. 

Digitaliseringen fortsätter u tveckla socialförvaltning
ens verksamheter. 

Fiberutbyggnaden är inte riktigt i mål ännu och 
detaljplanerna har inte vunnit laga kraft men arbetet 
pågår och svar inväntas från myndigheter 
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Slutsats 
E n kommun med ökad inflyttning, nästan tryggaste 
kommunen i Sverige, ett ökat intresse av utannonse
rade tjänster, en god ekonomi borde innebära att vi 
når målen. Endast hälften av målen kan grönmarke
ras vilket har medfört att vi under året funderat över 
om vi mäter det som är relevant. Vilka styrtal utgår 
vi ifrån och vilka målvärde arbetar vi mot? 

Ett flertal av de styrtal vi har satt upp mäts i vår 
medborgarundersökning som hittills gjorts vartannat 
år vilket då får till följd att vissa styrtal då inte följs 
upp varje år. 

Till kommande år har vi ett annat sätt att arbeta 
med styrtal då medborgarundersökningen kommer 
genomföras varje år och fler styrtal kommer hämtas 
från denna. 

Vi har dock en förbättringspotential i fl era delar där 
bemötande och service till kommunmedborgare, 
brukare och kunder måste vara av hög klass. 

De resultat vi når i skolorna ska vara fortsatt höga 
och fler ska även fortsättningsvis få möjlighet att bo
sätta sig i vår kommun. Det ställer krav på detaljpla
nearbetet och samarbete med andra myndigheter. 

Det digitaliseringsarbete som pågår och då framfö
rallt i socialförvaltningen ökar såväl effektivitet som 
trygghet och säkerhet för våra brukare. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Finansiell analys 

Årets resultat 

Kommunen 

Karlsborgs kommun uppvisar för år 2020 ett positivt 
resultat på 14,9 mnkr (8,9 mnkr år 2019), vilket mot
svarar 3,6 % av skatteintäkter och generella statsbi
drag. Budgeterat resultat för år 2020 var 4,1 mnkr 1,0 
% av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Resultatet är klart över föregående års nivå och 
betydligt över budget. I kommunens resultat ligger 
flera stor resultatpåverkande poster. Flertalet har 
samband med den rådande pandemin och regering
ens olika stöd. Större positiva avvikelser mot budget 
är: ökade generella statsbidrag (Corona) 12,9 mnkr, 
diverse Coronaersättningar 6,9 mnkr, oförbrukade 
förfogandeanslag 3,9 mnkr och Kungsgatan i gåva 
från Trafikverket 1,0 mnkr. Negativa utfall är partiell 
inlösen av pensionsskuld - 12,4 mnkr, lägre skatte-
in täkter -7 ,2 mnkr samt ökade kostnader i samband 
med pandemin (fått ersättning för cirka 2,2 mnkr). 

Under förra året har extra vikt lagts på att förbättra 
lämnade prognoser. När vi nu summerar årets utfall 
mot delårsprognosen kan man se en klar resultatför
bättring jämfört med delårsprognosen. En trend som 
även varit tidigare år med en försiktig prognos under 
året och därpå ett högre utfall. E n bidragande orsak 
i år är mängden tillkommande bidrag/ ersättningar 
under året som gjort prognosarbetet mer utmanande. 

Karlsborgs kommuns målsättning är att på lång sikt 
(10 år) ska resultatet uppgå till minst 2,0% av gene
rella statsbidrag och skatteintäkter. D en senaste tio
årsperioden har resultatet uppgått till 3,9% procent 
av generella statsbidrag och skatteintäkter. 

Kommunens resultat dem senaste 10 åren {tkr) 

(6r) 6rets generella statsbidrag och % 
resultat skattei ntökter 

2011 4 728 306 498 1,5% 

2012 7 892 309 789 2,5% 

2013 6 880 308 696 2,2% 

2014 14 404 319 811 4,5 % 

2015 9 918 333 229 3,0% 

2016 18 969 362 284 5,2 % 

2017 21 130 376 116 5,6% 

2018 12 049 384 618 3,1 % 

2019 8 944 398 062 2,2 % 

2020 14 886 411 292 3,6% 

Totalt 119 799 3099103 3,9 o/o 

Kommunkoncernen 

Sammantaget för kommunkoncernen, blev årets 
resultat 19,8 mnkr efter skatt, vilket historiskt sett 
får ses som ett starkt resultat och betydligt högre än 
förra årets resultat (12,6 mnkr). Jämfört med bud
geterade 7,8 mnkr före skatt så blev resultatet (20,8 
mnkr före skatt) 13,0 mnkr bättre, då ingår den extra 
kostnaden för året med inlösen av pensionsskuld 
(-12,4 mnkr). 

Bolagen påverkar koncernresultatet positiv t med 4,9 
mnkr (3,7 mnkr). Samtliga helägda dotterbolag redo
visar positiva resultat. Låga elpriser och ett rekord
varmt år har påverkat resultatet för energibolagen. 
Och pandemin har starkt påverkat verksamheten för 
Visit Karlsborg AB, med mycket inställda arrang
emang. Sammantaget har trots dessa påverkningar 
resultatet för bolagskoncern lyckats hållas på en i 
stort normal nivå. I årets resultat ingår skattekostnad 
om 1,0 mnkr. I skattekostnaden ingår uppskjuten 
skatt med 1,2 mnkr. 

Kommunkoncernens balansomslutning ökade med 
48 mnkr till 827 mnkr, trots kommunens amortering 
av lån med 30 mnkr. Balansomslutningen har ökat 
på bolagssidan och är större än kommunens balans
omslutning. På tillgångssidan består ökningen av 
anläggningstillgångar (byggnader och mark), främst 
Karlsborgs Energi AB och pågående nyanläggningar 
för AB Karlsborgsbostäder. 
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God ekonomisk hushållning 
Lagen om god ekonomisk hushållning i kommu-
ner och landsting innebär att Sveriges kommuner 
ska ange finansiella mål samt mål och riktlinjer för 
verksamheten, som har betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Målen ska fastställas, efterlevas, följas 
upp och utvärderas. Atgärdsplaner ska upprättas för 
att komma tillrätta med eventuella avvikelser. 

K arlsborgs kommuns mål för god ekonomisk hus
hållning redovisas under perspektivet "Ekonomi" i 
respektive styrkort för fullmäktige och nämnder. För 
kommunens bolag sker redovisningen i respektive 
bolags ägardirektiv. 

Utfallet för ekonomiperspektivet för året blev att 
kommunfullmäktiges ekonomiska mål blev uppfyllt. 
U tfallet för nämndernas mål under ekonomiperspek
tivet blev att samtliga nämnders ekonomimål upp
fylldes. Samtliga nämnder uppvisade positiva resultat 
jämfört med budget. 

För bolagssidan blev utfallet övervägande positivt: 

Bolagens föremål/uppdrag: 

Här uppfyller samtliga i koncernen ingående bolag 
sina föremål/ uppdrag. 

Bolagens ändamål/ inriktning: 

Här uppfyller samtliga i koncernen ingående bolag 
sitt ändamål/inriktning. 

Bolagens ekonomiska riktlinjer och mål: 

Bolagens ekonomiska riktlinjer och mål: 

Moderbolaget: soliclitetsmålet ligger i underkant av 
målsättning och har ej uppnåtts, resultatmålet har 
uppnåtts. 

Gällande soliditetsmål så uppfylls dessa av samtliga 
dotterbolag. 

Gällande avkastning/ resultatkrav så har ett dotter
bolag klarat målen, Visit Karlsborg AB, medan de 
andra bolagen ligger strax under målen. 

Gällande medelsöverföring så har samtliga bolag för
utom K arlsborgs Energi AB och Karlsborgs Värme 
AB klarat målsättningen. För Karlsborgs Energi är 
detta beslut från moderbolagets styrelse då bolaget 
är i en expansiv fas och lämnar därför ingen medels
överföring för året. 

Sammanfattande bedömning avseende den 
samlade måluppfyllelsen för god 
ekonomisk hushållning 
Den sammanfattande bedömningen för kommun-
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koncernen är en god ekonomisk hushållning. Ett 
resultat högt över målet för kommunsidan, och 
sammantaget över budget på bolagssidan ger den 
positiva ekonomiska bilden. Kommunkoncernen har 
en stark ekonomi och står rustad för de ekonomiska 
utmaningar som väntar åren framöver. 

Finansnetto 
Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finan
siella intäkter och finansiella kostnader, uppgår till + 
1,6 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med före
gående år(+ 1,1 mnkr). Låga räntekostnader, högre 
intäkter för borgensavgift till de kommunala bolagen 
och återbäring från Kommuninvest bidrar till det 
positiva finansnettot. 

Finansnetto för hela kommunkoncernen -1,0 mnkr 
(-1,2 mnkr) har förbättrats något. Orsaken är lägre 
räntekostnader mot föregående år. 

Soliditet 

Soliditeten är ett mått på den finansiella styrkan 
på lång sikt. Den visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som finansierats med egna medel. Solidi
teten 69,2 % är förbättrad jämfört med föregående 
år (65,5 %). Ett högt resultat som har stärkt det egna 
kapitalet samtidigt som amortering skett av kommu
nens lån, vilket sänkt balansomslutningen är orsaken. 
Mest glädjande är dock att soliditeten inklusive pen
sionsförpliktelserna som ligger utanför balansräk
ningen inräknat fortsätter den positiva trenden och 
ökar till 32,5 % (25,4 %) då egna kapitalet ökat och 
pensionsskulden minskat. 
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Soliditeten för kommunkoncernen ligger på knap
pa 40 % en knapp ökning från föregående år. Eget 
kapital ökar men också skuldsidan ökar. 



Skattesats 

Skattesatsen har varit oförändrad och uppgick till 
21,32 öre per skattekrona. Här är kommunens mål
sättning att ligga under medelskattesatsen i Västra 
Götalands län. Medelskattesatsen för kommunerna i 
Västra Götalands Regionen uppgår till 21,38. 

Försäljningar under året, kommunen 
Försäljning har skett av sju exploateringsfastigheter 
till ett sammanlagt pris om 5 975 tkr, bokfört värde 
530 tkr. 

Försäljning och utrangering av mark och byggnad 
har skett till ett sammanlagt pris om 92 tkr, bokfört 
värde 297 tkr. 

Försäljning och utrangering har skett av inventarier 
till ett pris om 206 tkr, bokfört värde 578 tkr. 

Avsättningar kommunen 
Avsättningarna har ökat något från 20,1 mnkr till 
21,2 mnkr för året. Anledningen är avsättningar för 
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pensioner. Avsättningen gällande deponin i Norra 
Skogen som beräknats var avslutad senast år 2020 
då den skulle vara sluttäckt har försenats och osäkert 
om den blir klar under 2021 då tillgång på sluttäck
ningsmassor är osäker. 

Avsättningen gällande medfinansiering av E20 har 
börjat minska då betalningar enligt fastlagd plan har 
startat. 

Karlsborgs kommuns strategi när det gäller perso
nalfrågor är framförallt att skapa förutsättningar för 
att vara en attraktiv arbetsgivare genom att attrahera, 
rekrytera, behålla och utveckla kompetent personal. 

Lönestrategi 

Kommunens lönestrategi bygger på intentionerna i 
de centrala löneavtalen, som innebär att lönen ska 
vara individuell och differentierad och ha sin ut
gångspunkt i medarbetarens arbetsprestation, det vill 



Bala n skravsresu ltat 

Balanskravsutredning 
Ralanskravet ska förhindra en försvagning av kom
munernas eller regionernas ekonomi och ge förutsätt
ningar för en långsiktigt stabil finansiell utveckling. 
Grundtanken är att varje generation ska bära kostna
derna för den service som generationen själv beslutat 
om och själv konsumerar. Kravet på en ekonomi i 
balans innebär, att de årliga intäkterna skall täcka de 
årliga kostnaderna. 

Om resultatet ändå blir negativt måste det kompense
ras med överskott inom tre år. 

För att uppfylla kravet i kommunallagen på god eko
nomisk hushållning räcker det normalt sett inte med 
att intäkterna precis täcker kostnaderna. Ett önskvärt 
resultatkrav enligt förarbetena till propositionen om 
balanskravet är, att reinvesteringar på sikt kan göras 
utan finansiering med nya lån. Utöver detta bör god 
ekonomisk hushållning inte bara definieras utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv utan även från ett verksam
hetsperspektiv. Det handlar främst om att använda 
kommunens samlade resurser, så att de på bästa sätt 
tillgodoser kommuninvånarnas behov. 

I januari 2013 ändrades lagstiftningen så att kommu
ner har möjlighet att avsätta resultatöverskott i en 
resultatutjämningsreserv som ska användas till utjäm
ning över åren. K arlsborgs kommun använder sig inte 
av resultatutjämningsreserv. 

Kommunen uppfyller balanskravet. 
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Balanskravsutredning 

(tkr) 2018 2019 2020 

Årets resultat 12 049 8 944 14 886 

Samtliga realisationsvinster 0 -22 -92 

Realisationsvinster enl undontogsmöj-
0 0 0 lighet 

Reolisotionsförluster enligt undantogs-
0 0 0 

möjlighet 

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

Återföring av orealiserade förluster i 
0 0 0 

värdepapper 

Årets resultat efter balanskravsjuste-
12 049 8 922 14 794 

ringar 

Medel till resultotutjämningsreserv 0 0 0 

Medel från resultotutjämningsreserv 0 0 0 

Årets balanskravsresultat 12 049 8 922 14 794 
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Väsentliga personalförhållanden 

säga hur väl uppsatta mål har uppnåtts. Löneökning
arna för 2020 innebar en höjning av lönenivån med 
totalt 2,6 %. Utöver revisionen har förvaltningarna 
även haft möjlighet att utnyttja en arbetsmiljöpott 
som legat under kommunstyrelsen. 

Personalstatistik 
Uppgifterna i personalstatistiken hämtas till största 
del från kommunens personal- och lönesystem Per
sonec P. Uppgifterna som redovisas avser huvudsak
ligen tillsvidareanställd personal och mätdatum är 31 
december 2020. Antalet tillsvidareanställda uppgår 
ti.11 499 personer, vilket motsvarar 455 helårsarbetare. 
Jämfört med 2019 är antalet färre. 

Personalförsörjning 
A tt vara en attraktiv arbetsgivare med god perso
nalpolitik krävs för att kunna rekrytera och behålla 
kompeten ta medarbetare. Under 2020 har totalt 50 
medarbetare slutat sin anställning i kommunen. De 
största avgångsorsakerna var avslut av anställning 
med egen begäran och pensionsavgång. Det är färre 
medarbetare som avslutat sin anställning i kommu
nen under 2020 än 2018 och 2019. 

Avslutade anställningar 

(antal) 2018 2019 2020 

Pension 12 14 13 

Egen begäran 26 28 25 

Arbetsbrist 6 0 4 

Övergång av verksamhet 0 0 0 

Övrigt 7 16 8 

Totalt 51 58 50 

Antalet tillsvidareanställda som är 60 år eller äldre 
uppgår till 100 personer, vilket motsvarar 20 % av 
totalt antal tillsvidareanställda. Det är högre än 2018 
då 12 % var 60 år eller äldre och 2019 då 17 % var 
60 år eller äldre. 

Andelen som är 39 år eller yngre uppgår till 22,8 % 
av totalt antal tillsvidareanställda, vilket är lägre än 
2019 då samma siffra var 25,6 %. 
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Under den kommande femårsperioden uppnår fler 
medarbetare än tidigare pensionsåldern 65. D et finns 
sedan 1 januari 2020 möjlighet att förlänga arbets
livet till 68 års ålder och utifrån det kompetensför
sörjningsbehov som kommunen har är det viktigt att 
detta ses som en fördel för blivande pensionärer. Det 
kommande rekryteringsbehovet är, trots detta, stort. 

Medelåldern hos kommunens tillsvidareanställda är 
49 år vilket är något högre än 2019. 
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Ledarskap och personalutveckling 
Samtliga utbildningar och insatser har blivit flyttade 
till 2021 med anledning av Coronapandemin. 

Fördelning personal 

Av kommunens tillsvidareanställda är 416 kvinnor, 
vilket motsvarar 83 % av totalt antal tillsvidarean
ställda. 

Antal tillsvidareanställda 

2018 2019 2020 

Kvinnor 420 424 416 

Män 81 83 83 

Sysselsättningsgrad 
Kommunen strävar efter att öka antalet heltidsan
ställda. Av kommunens tillsvidareanställda arbetar 
309 personer heltid, vilket motsvarar 62 %. Andelen 
heltider har ökat succesivt sedan 2017. 
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Av kommunens 416 tillsvidareanställda kvinnor 
arbetar 59 % kvinnor heltid. Andelen kvinnor som 
arbetar heltid har ökat med 1 % jämfört med 2019. 

I kommunen är totalt 83 män tillsvidareanställda 
och av dessa arbetar 78 % heltid. Andelen män som 
arbetar heltid har ökat med 3 % jämfört med 2019. 

Lönekostnader 

I den totala siffran för lönekostnaderna ingår förut
om lön även övertid och Ob-ersättningar med mera. 
Arbetsgivaravgifter tillkommer. 
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Företagshälsovård 

Avonova Hälsa har varit Karlsborgs kommuns 
företagshälsovård sedan 1 januari 2019. Under 2020 
har främst beteendevetare och företagsläkare anlitats. 
Det har varit större fokus på att behandla ohälsa än 
tidigare år då preventiva och förebyggande insatser 
har kunnat prioriteras på ett annat sätt. Totalt har fö
retagshälsovården kostat 391 214 kr, dock har delar 
av denna kostnad kunnat återsökas som ersättning 
från Försäkringskassan vid arbetslivsinriktade rehabi
literingsinsatser 

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 2020 

(% ) 

■ BETEENDEVETARE (32,4) 
FÖRETAGSLÄKARE (25,3) 

■ ORGANISATIONSKONSULT (17,6) 

■ FÖRETAGSSKÖTERSKA (12,0) 
LEG FYSIOTERAPEUT/ERGONOM (11,8) 



Arbetsmiljö 

Andelen anmälda tillbud har minskat 2020 jämfört 
med 2019, så även andelen anmälda avvikelser. Däre
mot har andelen anmälda arbetsskador ökat. Det är 
fortsatt viktigt att påminna om vikten av att anmäla 
avvikelser och tillbud för att förhindra de arbetsska
dor som kan uppstå och som hade kunnat undvikas. 

ANTAL ANMÄLDA TILLBUD OCH ARBETSSKADOR 
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Sjukfrånvaro 

Med anledning av Coronapandemin har regler kring 
närvaro på arbetet blivit striktare och därmed har 
sjukfrånvaron också varit extra hög under 2020. Lik
som tidigare är det en kraftig skillnad mellan könen 
när det gäller sjukfrånvaron. Kvinnor är sjukskrivna i 
större utsträckning än män. 

Sjukfrånvarostatistik 

(procent) 2018 2019 2020 

Total sjukfrånvaro 4,8 5,7 6,9 

Kvinnor 5,4 6,0 7,8 

M än 2,7 4,0 3,4 

Åldersgrupper 

-29 år 3,0 3,8 5,9 

30 -49 år 4,6 4,9 6,5 

so - 5,6 6,7 7,4 

Långtidssjukfrånvarande 

> 60 dagar(% av total 33,7 31,5 36,7 
sjukfrånvaro) 

Kvinnor 33,9 32,9 38,4 

M än 32,7 23,3 21,0 
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Sjuklönekostnad 

Sjuklönekostnaden har drastiskt ökat jämfört med 
2019 och uppgick totalt till 5,9 mkr 2020. 

Kostnader för sjukfrlinvaron 

2016 3.0 mkr 

2017 4,0 mkr 

20 18 3,6 mkr 

2019 3,7 mkr 

2020 5,9 mkr 

Sjuklön (avser 80% för dag 2-14 och 10% för dag 
15-90 inklusive PO-tillägg) 

Utöver de direkta kostnaderna för sjuklön tillkom
mer indirekta kostnader i form av: 

• Vikariekostnader 

• Övertid 

• Överutnyttjande av befintlig personal 

Extra administration 

• Försämrad kvalitet för servicemottagaren/med
borgaren 

De indirekta kostnaderna är svåra att beräkna men 
motsvarar stora belopp och kan ge störningar i 
verksamheten. Med anledning av pandemin har 
ersättning betalats tillbaka till kommunen kopplat till 
sjukfrånvaron och dessa medel har fördelats förvalt
ningsvis baserat på sjukfrånvarotal. 

Friskvård 

Enligt kommunens hälso- och friskvårdspolicy har 
alla heltidsanställda haft möjlighet att använda en 
timma i veckan för friskvård. Friskvårdstimmen kan 
användas för fysisk träning men också till andra akti
viteter, som anordnas inom förvaltningen/kommu
nen. Målet med kommunens satsningar på friskvård 
är att det bland annat ska leda till minskad sjukfrån
varo och färre arbetsskador. Från och med 2018 
finns det möjlighet att välja mellan friskvårds timme 
eller friskvårdsbidrag. 

Under 2020 har andelen nyttjade friskvårdstimmar 
minskat sedan 2019 från 4,5 % till 4,3 %. 
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Nyttjade friskvårdstimmar* 

(procent) 2018 2019 2020 

Kommunledningsförvaltningen 10,5 9,7 9,6 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2,5 4,7 5,0 

Kultur- och fritidsförvaltningen 2,2 1,7 2,0 

Barn- och utbildningsförvaltningen 3,1 3,7 3,7 

Socialförvaltningen 3,0 4,4 4,0 

Totalt 3,4 4,S 4,3 

• Andel nylljode friskvårdstimmor = antal uttagna friskvårdstimmar /antal 
möjliga friskvårdstimmor. 
Antal möjliga friskvårdstimmar = 40 veckor per år x antal helårsarbetore. 

Andel nyttjade friskvårdstimmar = antal uttagna 
friskvårds timmar/ antal möjliga friskvårds timmar. 

Antal möjliga friskvårdstimmar = 40 veckor per år x 
antal helårsarbetare. 

Utöver detta har 97 medarbetare utnyttjat möjlig
heten till friskvårdsbidrag under 2020. Det är en 
minskning sedan 2019 då antalet var 115. 

Kommunala bolag 

Karlsborgs kommunala bolag (Karlsborgs Ener-
gi AB, AB Karlsborgsbostäder, Visit Karlsborgs 
AB) ingår i kommunkoncernen och har gemensamt 
38 tillsvidareanställda medarbetare. Andelen män 
jämfört med kvinnor skiljer sig mot kommunen med 
65,8% män och 34,2% kvinnor. 



Förväntad utveckling 

Den mest efterlängtade utvecklingen är nu att 
massvaccineringen av Covid-19 ska bli lyckad och att 
kommunens invånare kan återgå till ett normalläge 
där man kan leva utan Corona-restriktioner. 

Framtagandet av en ny vision för Karlsborg kommer 
bli ett stort och viktigt arbete där såväl tjänstemän 
som kommuninvånare kommer engageras. 

En arkivbyggnad tar sin form under 2021 och ska 
inrymma tre kommuners arkivmaterial. Parallellt 
med detta undersöks möjligheterna till ett framtida 
e-arkiv. 

Kultur- och fri tidsförvaltningen skall fortsätta sitt 
arbete att göra kommunen mer attraktiv för barnfa
miljer genom aktiviteter som stimulerar och attrahe
rar denna målgrupp. 

Behovet av nya hyresrätter i bra läge med god till
gänglighet är fortsatt stor och utgör en utmaning de 
kommande åren. Karlsborg behöver även få igång 
nyproduktion av bostadsrätter. 

För att förstärka insyn i kommunens politiska arbete 
så utrustas sessionssalen med kameror och ljudan
läggning som möjliggör utsändning via webb. Kom
munen ska tillgodose kraven på tillgänglighet, insyn 
och delaktighet. 

Ett ekonomisystem kommer upphandlas under 2021 
och implementeras under 2022. 

Befolkningsprognosen visar att personer över 80 år 
kommer öka stadigt de kommande 10 åren. För att 
möta deras behov kommer det behövas mer till
gängliga resurser inom hemvård och särskilt boende. 
Även andra typer av "mellanboende" kommer behö
vas framöver. 

Nya utvecklings- och samverkansprojekt har startats 
under året, bland annat inom naturturismen och ut
veckling av nya upplevelser på Karlsborgs Fästning. 

Exploateringen av nya bostadsområden och försälj
ning av industrimark innebär stora engångsintäkter 
under några kommande år, som på kort sikt kan 
bidra till en bra utveckling av kommunens ekonomi 
och minska kommunens lånebehov till kommande 
investeringar. 
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Planering för utvecklingen av kanalområdet till ett 
evenemangsområde med aktiviteter som kan locka 
besökare till Karlsborg har påbörjats. Karlsborgs 
kommun står inför många framtida utvecklingsmöj
ligheter och utmaningar, bland annat kan nämnas ut
vecklingen kring Rödesunds torg med både bostäder, 
handel och allmänna ytor där människor kan mötas. 

En uppfräschning och moderat ombyggnad av Carl 
Johanskolan för att främja en bättre pedagogisk 
verksamhet är planerad. E fter detta bör denna skola 
sedan kunna fungera på ett fullgott sätt under många 
år framöver. 

D en digitala utvecklingen fortgår och fler e- tjänster 
är att vänta. 

Utvärdering kommunens ekonomiska ställning 

Karlsborgs kommun redovisar 2020-12-31 totala 
tillgångar om 384,6 mnkr. D essa tillgångar har finan
sierats till 69 % av eget kapital. Andelen eget kapital 
som ökar med ett starkt resultat bidrar till en hög 
soliditet. Att det egna kapitalet ökar samtidigt som 
ansvarsförbindelsen för pensioner som ligger utan
för balansräkningen minskar innebär att soliditeten, 
med ansvarsförbindelsen inräknad, kraftigt förstärkts 
och uppgår nu till 32 %. 

Kommunen har en god likviditet 53 mnkr. Under 
året har samtliga lån återbetalts och kommunen har 
nu inga långfristiga lån. Samtidigt står kommunen 
inför stora investeringar, främst inom skolverksam
heterna. Ränteläget med historiskt låg ränta väntas 
fortsätta några år till. 

Borgensåtagandet ligger på ungefär samma nivå som 
föregående år, men är inte nyttjat fullt ut. D en totala 
risknivån kan komma att hamna på mer kritiska 
värden när kommunen och bolagen har genomfört 
planerade investeringar. Det blir därför viktigt att 
planera noggrant inför dessa investerings beslut. På 
sikt kommer det stora investeringsbehovet medföra 
ett ökat upplåningsbehov som då kommer att få en 
negativ påverkan på kommunens soliditet och skuld
sä ttningsgrad. 
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Kommunkoncernen 
Karlsborgs kommunkoncern redovisat: totala till 
gångar om 827 mnkr. Dessa tillgångar har finansie
rats till 40 % (39 %) av eget kapital. En svag ökning 
av andelen eget kapital för kommunkoncernen beror 
på att stora delar av bolagens tillgångar är lånefi
nansierade. För närvarande uppgår långfristiga lån 
till 326 mnkr. Bolagsdelen har varit och är inne i en 
expansiv fas vilket infattat delvis lånefinansiering av 
genomförda investeringar. 

Kommunkoncernen har en likviditet om 62 mnkr. 
Tar man hänsyn till kommunens amorteringar under 
året så har likviditeten förbättrats. 

Slutsatser och framåtblick 

Kommunkoncernens resultat blev i år betydligt över 
budget trots inlösen av pensionsskuld. Resultatet har 
dock inte uppkommit helt av egen kraft. Statens bi
drag och ersättning med anledning av pandemin har 
bidragit till stora delar av resultatet över budget. 

Kommunkoncernen står dock stark, både på resultat 
och balanssidan. Flera år av goda resultat har även 
byggt ett starkt eget kapital och koncernen står nu 
starkt rustat, ekonomiskt, inför framtiden. 
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Trots den goda ekonomiska utvecklingen så finns det 
orosmoln inför framtiden: 

Enligt prognoser så kommer det demografiska 
trycket att öka, framförallt med en betydligt högre 
andel invånare över 80 år. T illsammans med ett fort
satt stort investerings behov och en osäker konjunk
tur, där pandemins utveckling kommer att få en 
avgörande betydelse, riskerar det att bli ett betydligt 
kärvare ekonomiskt läge framöver. Kommunen kan 
inte räkna med att inte drabbas, utan kommer 
fortsatt att få jobba med effektiviseringar av 
verksamheterna. Utrymme måste skapas för att 
inrymma ökade kostnader i framtida ramar. 

Kan Karlsborgs kommunkoncern behålla ett till
fredsställande resultat samt minimera lånebehoven 
framöver och dessutom få en positiv befolkningstill
växt, ser framtiden ljus ut trots Aera osäkerhetsfak
torer. 
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ÅRSREDOVISNING 2020 - FINANSIELLA RAPPORTER 

Resultaträkning 

Not Kommunen Kommunen Kommunen Kommun- Kommun-
Budget 2020 Bokslut 2020 Bokslut 2019 koncernen koncernen 

(tkr) Bokslut 2020 Bokslut 2019 
Verksamhetens intäkter • 1) 2 11 7 000 104 411 95 210 192 925 186 372 

Verksamhetens kostnader 3 -504 588 -476 780 -470 774 -540 792 .537 800 

Jämförelsestörande verksamhetspaster 4 0 .1 1 416 0 .11 416 0 

Avskrivningar 5 -14 800 · 14 192 -14 654 .30 190 -30 111 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNA0ER -402 388 -397 977 -390 219 -389 473 -381 539 

Skatteintäkter 6 320 317 313 167 315 292 313 167 315 292 

Generella statsbidrag och utjämning 7 85 201 98 125 82 770 98 125 82 770 

VERKSAMHETENS RESULTAT 3 130 13 316 7 843 21 819 16 523 

Finansiella intäkter 8 1 670 1 915 1 792 782 837 
Finansiella kostnader 9 -700 -345 -691 -1 821 -2 067 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 4 100 14 886 8 944 20 780 15 293 

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 
Skattekostnader 0 0 -958 -2 654 

ÅRETS RESULTAT 10 4 100 14 886 8 944 19 822 12 639 

• 1) Justerad årsredovisning 2019, ändrade redovisningsprinciper - 60 

Balansräkning 

Not Kommunen Kommunen Kommunen 

,_ 
Kommun- Kommun-

Budget 2020 Bokslut 2020 Bokslut 2019 koncernen koncernen 
(tkr) Bokslut 2020 Bokslut 2019 
TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar - 0 0 33 53 
balanseradutgift utvecklingsarbeten 

Materiella anläggningstillgångar 12 275 758 257 308 688 325 634 946 

Finansiella anläggningstillgångar 13 13 395 13 456 9 382 8 980 

Summa anläggningstillgångar 325 300 289 153 270 764 697 740 643 979 

Omsättningstillgångar 

Förråd, lager och exploateringsfastig• 14 6 599 5 5 15 8 508 7 896 
heter 

Kortfristiga fordringar 15 35 862 29 742 58 595 47 711 

Kortfristiga placeringar 0 0 127 74 

Kassa och bank 52 945 75 745 61 982 79 208 

Summa omsättningstillgångar 73 202 95 406 111 002 129 212 134 889 

SUMMA TILLGÅNGAR 398 502 384 559 381 766 826 952 778 868 

38 



ÅRSREDOVISNING 2020 - FINANSIELLA RAPPORTER 

Not Kommunen Kommunen Kommunen Kommun- Kommun-
Budget 2020 Bokslut 2020 Bokslut 2019 koncernen koncernen 

(tkr) Bokslut 2020 Bokslut 2019 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

Eget kapital 16 

Eget kapital, ingående balans *2) 17 241 123 251 267 241 123 307 470 294 126 

Årets resultat * 3) 4 100 14 886 8 944 19 822 12 639 

Resultotut jämningsreserv 0 0 0 0 0 

Övrigt eget kapital 0 0 0 0 0 

Summa eget kapital 18 245 223 266 153 250 067 327 292 306 765 

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner 19 12 084 13 662 11 836 13 662 11 836 

Avsättning deponi 19 4 565 4 084 4 489 4 084 4 489 

Avsättning bidrog ti ll statlig infrastruktur 19 3 745 3 475 3 745 3 475 3 745 

Andra avsättningar 19 0 0 0 8 329 7 149 

Summa avsällningar 20 394 21 221 20 070 29 550 27 219 

Skulder 

Långfristiga skulder *4) 20 50 000 6 356 17 230 332 506 318 470 

Kortfristiga skulder 2 1 82 885 90 830 94 399 137 604 126 414 

Summa skulder 132 885 97 186 111 629 470 110 444 884 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING• 398 502 384 559 381 766 826 952 778 868 
AR OCH SKULDER 

POSTER INOM LINJEN 

Pensionsförpliktelser 22 141 359 153 044 141 359 153 044 

Borgensåtogonden 23 314 740 321 530 0 31 700 

Limit checkräkningskredit 50 000 50 000 50 000 50 000 

Ansvorsförbindelse Fostigo 0 0 99 87 
SUMMA POSTER INOM LINJEN 506 099 524 574 191 458 234 83 1 

*2) Justering UB 2019 / IB 2020 ändrade redavisningsprinciper + I 260 

*3) Justering UB 201 9 / IB 2020 ändrade redovisningsprinciper -60 
*4) Justering UB 2019 / IB 2020 ändrade redovisningsprinciper • 1200 
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Å RSREDOVISNING 2020 - FINANSIELLA RAPPORTER 

Kassaflödesanalys 

Not Kommunen Kommunen Kommunen Kommun- Kommun-
Budget2020 Bokslut 2020 Bokslut 2019 koncernen koncernen 

(tkr) Bokslut 2020 Bokslut 2019 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat 10 4 100 14 886 8 944 19 822 12 639 

Justering för a v• och nedskrivningar 5 14 800 14 192 14 654 30 190 30 111 

Justering för avsöttningar 19 0 1 151 -324 2 331 1 926 

Justering för övriga ej likviditetspåverkan- 11 0 -60 -194 -453 -652 
de poster 

Medel från verksamheten före föröndring 18 900 30 169 23 080 51 891 44 024 
av rörelsekapital 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 15 0 -6 120 2 715 -10 884 6 865 

Ökning/minskning förråd, lager, exploate- 14 0 -1 084 -2 241 -612 -2 385 
rings/ost. 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 21 0 -3 569 17 224 11 190 18 969 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 18 900 19 396 40 778 51 584 67 473 
VERKSAMHETEN 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Förvörv av immateriella anlöggningstil l- 0 0 0 0 -60 
gångar 

Investering i materiella anlöggningstill- -73 100 -33 593 -17 058 -84 781 -52 476 
gångar 

lnvesteringsbidrag materiella anlögg- 0 460 180 460 180 
ningstillgångar 

Försöljning/utrangering av materiella 0 875 174 958 795 
anlöggningstillgångar 

Investering i finansiella anlöggningstill- 0 0 0 -434 -28 
gångar 

Försöljning/utrangering av finansiella 0 61 0 76 27 
anlöggningstillgångar 

INVESTERING I MATERIELLA ANLÄGG- -73 100 -32 196 -16 704 -83 720 -51 562 
NINGSTILLGÅNGAR 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 20 000 0 0 25 000 0 

Amortering av skuld 0 -30 000 0 -30 090 -45 

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 0 20 000 -20 000 20 000 -20 000 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS- 20 000 -10 000 -20 000 14 910 -20 045 
VERKSAMHETEN 

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR 

Bidrag till infrastruktur 0 0 0 0 0 

KASSAFLÖDE EFTER BIDRAG TILL 20 000 -10 000 -20 000 14 910 -20 045 
INFRASTUKTUR 

ÅRETS KASSAFLÖDE -34 200 -22 800 4 074 - 17 226 -4 134 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 71 671 75 745 71 671 79 208 83 342 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 37 471 52 945 75 745 61 982 79 208 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Karlsborgs kommun följer lagen om kommunal bok
föring och redovisning, LKBR. Kommunen följer de 
rekommendationer som lämnats av Rådet för kom
munal redovisning. 

Eventuella avvikelser kommenteras under respektive 
rubrik. 

Skatteintäkter 
I enlighet med rekommendation R2 från Rådet för 
kommunal redovisning periodiseras skatteintäkterna. 
Periodisering har gjorts enligt SKR:s decemberprog
nos 2020. 

Pensioner 

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt "bland
modellen", vilket innebär att all pension som intjä
nats före år 1998 inte tas upp som avsättning, utan 
redovisas inklusive löneskatt som ansvarsförbindelse 
inom linjen. Utbetalningar avseende pensionsförmå
ner som intjänats före år 1998 redovisas som kost
nad i resultaträkningen. 

Pensionsförmåner intjänade fr.o.m. år 1998 redovi
sas, inklusive löneskatt, som en kostnad i resultaträk
ningen och en avsättning i balansräkningen. 

Kommunen har använt sig av KPA:s prognos för att 
redovisa pensionsförpliktelserna. 

Periodisering har gjorts enligt KPA:s decemberprog
nos 2020. 

Anläggningstillgångar 

Som anläggningstillgång räknas en tillgång där 
anskaffningsvärdet uppgår till minst ett för närvaran
de halvt pris basbelopp och som har en ekonomisk 
livslängd på minst tre år. 

Anläggningstillgångar tas upp i bokföringen till vär
det vid anskaffningstillfället efter avdrag för planenli
ga avskrivningar. 

Avskrivningar görs efter en bedömning av tillgång
ens nyttjandeperiod. Avskrivningar påbörjas när 
investeringen tas i bruk. 

ÅRSREDOVISNING 2020 - FINANSIELLA RAPPORTER 

Komponentavskrivning tillämpas. 

Avskrivningstider 

• Maskiner 10-20 år 

• Inventarier 3-10 år 

• Bilar och transportmedel 5-10 år 

• 

• 

Byggnader 15-80 år 

Markanläggningar 20-50 år 

Vatten- och reningsverk samt 

Pumpstationer 20-50 år 

Avskrivningstider komponenter 

Gator och vägar 

Vägkropp 0 år 

Slitlager 15-30 år 

Hamnar 

• Bryggkropp 50 år 

Brygga 25 år 

Vatten- och avlopp 

Ledningar 50 år 

Pumpstationer 25 år 

Vattenverk/ Avloppsverk 

• Byggnad 50 år 

• Processkonstruktion 30 år 

• El/Styr/Regler 20 år 

• Maskiner och pumpar 20 år 

• Markarbeten 20 år 

Fastigheter 

• 

Mark ingen avskrivning 

Markanläggningar 30 år 

Stomme inkl. grund 80 år 

Stomkompletteringar 30 år 
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ÅRSREDOVISNING 2020 - FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Yttertak (tätskikt och avvattning) 20-40 år 

Fasad (ytbeklädning samt fönster och dörrar) 
25-80 år 

Inre ytskikt 20 år 

Installationer 15-25 år 

Ventilation, styr 30 år 

Värme sanitet 20-40 år 

Storköksutrustning 20 år 

Värderings- och omräkningsprinciper 
Värdering av tillgångar, avsättningar och skulder har 
gjorts enligt försiktighetsprincipen. 

Ändrad redovisningsprincip 
Från och med räkenskapsår 2020 tillämpas LKBR 
vilket innebär att följande ändring har gjorts i förhål
lande till tidigare redovisningsprincip. 

• Återföring av tidigare skuldförd gatukostnadser-
sättning 

E nligt rekommendation RKR R2 Intäkter, får endast 
offentliga bidrag initialt skuldredovisas för att sedan 
succesivt intäktsredovisas över tillgången nyttjande
period. De bidrag som erhållits avseende gatukost
nadsersättning och som tidigare har hanterats på 
detta sätt, har nu återförts och minskat långfristiga 
skulder med 1 200 tkr samt påverkat jämförelsetalen 
genom minskade intäkter år 2019 med 60 tkr. 

Jämförelsetalen med föregående år har omräknats 
enligt den nya redovisningsprincipen. 

I not 16 framgår effekten av eget kapital av den änd
rade redovisningsprincipen. 

För att tydliggöra effekterna av den ändrade redovis
ningsprincipen återfinns i årets balans- och resulta
träkning förutom omräknade jämförelsetal för 2019 
även hänvisning *1-4) i resultaträkningen och balans
räkningen. 

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning ka
pitel 12 och utformas enligt god redovisningssed. 

J den sammanställda redovisningen ingår Karlsborgs 
kommun och moderbolaget AB Va berget 100 %. 
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I moderbolaget ingår AB Karlsborgsbostäder, Visit 
Karlsborg J\B, Karlsborgs Energi rörsäljning AB, 
Karlsborgs Energi AB samt Karlsborgs Värme AB. 

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfållet 
förvärvat eget kapital i kommunala bolag elimineras, 
varefter intjänat kapital har räknats in i koncernens 
eget kapital. Den proportionella konsolideringen be
tyder att om de kommunala bolagen inte är helägda 
tas endast ägda andelar av räkenskapsposterna in i 
koncernredovisningen. 

Bokslutet baseras på Karlsborgs kommuns värde
rings- och avskrivningsprinciper. Om principerna 
väsentligt avviker från varandra i kommun och 
kommunala bolag justeras bolagens räkenskaper före 
sammanställningen. Alla transaktioner mellan bola
gen har eliminerats för att ge en rättvisande bild av 
koncernens totala ekonomi. Obeskattade reserver 
har efter avdrag för latent skatteskuld hänförts till 
eget kapital. 



ÅRSREDOVISNING 2020 - FINANSIELLA RAPPORTER 

Notförteckning 

Not Kommunen Kommunen Kommun- Kommun-
Bokslut 2020 Bokslut 2019 koncernen koncernen 

Bokslut 2020 Bokslut 2019 
2 Verksamhetens intäkter 

Försäljningsintäkter 8 148 8 387 

Taxor och avgifter 23 893 23 355 

Hyror och arrenden 13 814 13 719 

Bidrag 45 290 44 352 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 8 199 5 375 

Exploateringsintäkter 5 975 0 

Realisationsvinster 92 22 

Koncernens intäkter 216 743 208 940 

avgår interna elimineringar inom koncernen -23 818 -22 568 

Summa 105 411 95 210 192 925 186 372 

3 Verksamhetens kostnader 

Personalkostnader inkl sociola avgifter -274 363 -269 391 

Pensianskostnader inkl löneskatt -40 384 -24 897 

Tillfälligt inhyrd personal -188 -113 

Inköp a v anläggnings- och underhållsmaterial -3 461 -2 439 

Lämnade bidrag -20 593 -22 997 

Köp av huvudverksamhet -68 035 -72 272 

Lokal- och markhyror -6 384 -5 928 

Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader -12 259 - 10 364 

Bränsle, energi och vatten -7 863 -8 990 

Hyra/leasing av anläggningstillgångar -854 -836 

Förbrukningsinventorier och förbrukningsmaterial -19 008 -16 172 

Kontorsmaterial och trycksaker -650 -390 

Reparation och underhåll -2 364 -2 240 

Tele-, IT-kommunikation och postbefordran - 1 735 -1 577 

Kostnader för transportmedel -1 900 -2 155 

Transporter och resor -8 086 -7 835 

Representation -360 -401 

Annonser, reklam, information -267 -393 

Försäkringspremier och riskkostnader -1 836 -1 815 

Övriga tjänster -18 752 -17 675 

Rökenskapsrevision -1 05 -123 

Diverse kostnade r -2 474 -3 377 

Förändring av avsättning -20 -88 

Realisationsförluster -670 -22 

Poster mellan drift o investering 3 41 7 1 7 18 

Koncernens kostnader -564 610 -560 368 

avgår interna e limineringar inom koncernen 23 818 22 568 

Summa -489 196 -470 774 -540 792 -537 800 

4 Jämförelsestörande verksamhetsposter 

Gata (gåva från Trafikverket) 1 000 0 1 000 0 

Partiell inlösen pensionsförpliktelser ansvarsför- -12 416 0 -1 2 416 0 
bindelse 

Summa -11 416 0 -11 416 0 
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ÅRSREDOVISNING 2020 - FINANSIELLA RAPPORTER 

Notförteckning 

Not Kommunen Kommunen Kommun- Kommun-
Bokslut 2020 Bokslut 2019 koncernen koncernen 

Bokslut 2020 Bokslut 2019 

5 Avskrivningar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -10 102 -10 186 -24 947 -24 781 

Maskiner och inventarier -4 090 -4 468 -5 243 -5 330 

Summa -14 192 -14 654 -30 190 -30 111 

6 Skatteintäkter 

Preliminär kommunalskatt 319 852 318 124 319 852 318 124 

Prognos slutovrökning -4 981 -2 996 -4 981 -2 996 

Justering slutovräkning föregående år -1 703 164 -1 703 164 

Summa 313 167 315 292 313 167 315 292 

7 Generella statsbidrag och utjämning 

lnkomstutjämnlngsbidrog 70 415 69171 70 4 15 69 171 

Reg lering sbidro g 7 132 4 893 7 132 4 893 

Kommunal fostighetsovgift 15 975 15 579 15 975 15 579 

Kostnod sutjämningsovgift -3 177 -4 397 -3 177 -4 397 

Regleringsa vgift 0 0 0 0 

Utjämning sovgift LSS -8 151 -7 695 -8 151 -7 695 

Generella bidro g från staten 15 930 5 219 15 930 5 219 

Summa 98 125 82 770 98 125 82 770 

8 Finansiella intäkter 

Ränteintäkter 168 99 282 197 

Sorgensavgift 725 728 0 0 

Utdelning aktier och andelar 824 965 304 640 

Övriga finansiella intäkter 198 0 196 0 

Summa 1915 1 792 782 837 

9 Finansiella kostnader 

Räntekostnader lå n -40 -196 -2 036 -1 897 

Ränta pensionsovsättning -268 -436 -268 -436 

Övriga rä ntekostnader -3 -13 -3 -13 

Utdelning 0 0 520 325 

Övriga finansiella kostnader -34 -46 -34 -46 

Summa -345 -691 -1 821 -2 067 

10 Årets resultat 

Årets resulta t 14 886 8 944 19 822 12 639 

Realisationsvinster -92 0 0 0 

Realisationsvinster enligt undontogsmöjlighet 0 0 0 0 

Reolisotionsförluster enligt undontogsmöjlighet 0 0 0 0 

Summa justerat resultat 14 794 8 944 19822 12 639 
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ÅRSREDOVISNING 2020 - FINANSIELLA RAPPORTER 

Notförteckning 

Not Kommunen Kommunen Kommun- ! Kommun-
Bokslut 2020 Bokslut 2019 koncernen koncernen 

Bokslut 2020 Bokslut 2019 

11 Justeringspost ej rörelsekapitalpåverkande 
poster 

Rea lisationsvinst exkl omsättningstillgångar 0 0 0 0 

Realisationsförlust exkl omsättningstillgångar 0 0 0 0 

Kortfristig del av långfristig skuld 0 0 0 0 

Gatukostnadsersättning 0 -60 0 -60 

Anläggnlngsavgifter /anslutningsavgifter - 134 -134 -134 -134 

Justering spost eget kapital 0 0 -495 -248 

Omklassiflcering/Övervärde 74 0 -170 0 

Övrigt 0 0 346 -210 

Summa -60 -194 -453 -652 

12 Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

Ingåend e anska ffningsvärden 449 061 437 887 970 838 906 010 

Inköp 10 689 13 525 23 186 15 799 

lnvesteringsbidrag 0 -180 0 -180 

Försäljningar och utrangeringar -400 -40 -1 536 -1 061 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Övervärde 0 0 0 0 

Omklassiflceringar -74 0 23 473 52 401 

Justering spost 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 459 275 451 192 1015960 972 969 

Ingående avskrivninga r -214 846 -204 660 -371 136 -347 333 

Försäljningar och utrangeringar 103 0 1 156 439 

Upplösning av förvärvat övervärde 0 0 -268 -268 

Avskrivningar -10 102 -10 186 -24 126 -23 975 

Justeringspost 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -224 844 -214 846 -394 373 -371 137 

Ingående nedskrivningar 0 0 -7 715 -7 176 

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0 

Under året återförda nedskrivningar 0 0 0 0 

Årets nedskrivningar 0 0 -554 -538 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 -8 269 -7 714 

Utgående restvärde enligt plan 234 431 236 346 61 3 318 594 118 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 41 39 

Maskiner och inventarier 

Ingående anskaffningsvärden 87 956 84 673 112 859 108 605 

Inköp 3 500 3 533 6 533 4 71 1 

lnvesteringsbidrag 0 0 0 0 

Försäl jningar och utrangeringar -854 -250 -2 651 -457 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Omklassiflcering 0 0 1 303 0 

Justeringspost 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 90 602 87 956 118 044 112 859 

~~ 



ÅRSREDOVISNING 2020 • FINANSIELLA RAPPORTER 

Notförteckning 

Not Kommunen Kommunen Kommun- Kommun 
Bokslut 2020 Bokslut 2019 koncernen koncernen 

Bokslut 2020 Bokslut 2019 

Ingående avskrivningar -66 994 -62 642 -88 866 -83 827 

Försäljningar och utrangeringar 276 116 2 073 284 

Avskrivningar -4 090 -4 468 -5 223 -5 323 

Upplösning av förvärvat övervärde 0 0 0 0 

Justeringspost 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade a vskrivningar . 70 809 -66 994 -92 017 -88 866 

Utgående restvärde enligt plan 19 793 20 962 26 027 23 993 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 10 8 

Pågående investeringar 

Ingående onskoffningsvärden 2 132 0 18 967 37 331 

Inköp 19 403 0 55 062 31 966 

lnvesteringsbidrog 0 0 0 0 

Avyttring av dotterföretog 0 0 0 -13 

Omklassificeringar 0 0 -24 946 -52 40 1 

Omföring från projekt 0 0 -74 -48 

Skadeersättning 0 0 -29 0 

Justeringspost 0 0 0 0 

Utgående bokfört vörde 21 535 0 48 980 16 835 

Utgående restvärde enligt plan 21 535 0 48 980 16 835 

Summa materiella anläggningstillgångar 275 758 257 308 688 325 634 946 

13 Finansiella anlä ggningstillgångar 

Aktier och andelar 13 395 13 456 8 900 8 918 

Specifikation (tkr) över kommunens aktier och 

andelar: 

SKL Kommentus AB 1 

Karlsborgs Utveckling AB 0 

AB Voberget 7 800 

Kommuninvest • 5 534 

Förlagslån Kommuninvest 0 

Coomponion 1 0 

Tolkförmed ling Väst 7 

SKL lnero AB 43 

• And elskopitolet i Kommuninvest ekonomisk 

förening avser inbetalt ondelskopitol. Karlsborgs 

kommuns totala insatskapital i Kommuninvest 
Korlsborgs kommuns totala insatskapital i 

Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 2020-
1 2-31 till 7 307 400 kr. 

Långfristiga fordringar 0 0 482 62 

Summa 13 395 13 456 9 382 8 980 

14 Förråd, lager och exploateringsfa stigheter 

Förråd och loger 955 7 12 2 864 3 093 

Explooteringsfostigheter 5 644 4 803 5 644 4 803 

Summa 6 599 5 515 8 508 7 896 
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ÅRSREDOVISNING 2020 - FINANSIELLA RAPPORTER 

Notförteckning 

Not Kommunen Bok- Kommunen Kommun- Kommun-
slut 2020 Bokslut 2019 koncernen koncernen 

Bokslut 2020 Bokslut 2019 

15 Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 4 436 4 299 21 302 17 283 

Fordringar på staten 19 880 17 525 21 210 18 167 

Interimsfordringar leverontörsreskontra 8 145 4 646 8 145 4 646 

Interimsfordringar kundreskontra 946 1 231 946 1 231 

Interimsfordringar övrigt 275 8 275 8 

Fordringar på VA-kollektivet 585 0 585 0 

Övriga kortfristiga fordringar 1 591 2 034 6 131 6 376 

Summa 35 859 29 742 58 595 47 711 

16 Förändring eget kapital 

Utgående balans enligt 2019 års årsredovisning 

Årets resultat 8 944 12 639 

Övrigt eget kapital 241 123 294 126 

Summa eget kapital 250 067 250 067 306 765 306 765 

Omklassiflcering gatukostnadsersättning 

Årets resultat -60 -60 

Övrigt eget kapital 1 260 1 260 

Summa eget kapital 1 200 1 200 

Eget kapital UB 2019 / IB 2020 251 267 250 067 307 965 

17 Ingående e get kapital 

Ingående eget kapital 251 267 241 123 307 965 294 665 

Justering utdelning 0 0 -520 -325 

Justering kapitalandel 0 0 20 0 

Avskrivning internvinst 0 0 5 0 

Justering bolagsskatt 0 0 0 -214 

Justerat ingående eget kapital 251 267 241 123 307 470 294 126 

18 Ege t kapital 

Anläggningskapital 261 576 233 464 335 683 298 290 

Rörelsekapital 4 577 16 603 -8 391 8 475 

Summa 266 153 250 067 327 292 306 765 

19 Avsättningar 

Pensioner 

Ingående avsöttning 11 836 12 084 11 836 12 084 

Förändring ordinarie beräkning 

Ränteuppräkning 100 75 100 7 5 

Basbeloppsuppräkning 161 125 161 125 

Nya utbetalningar -617 -364 -617 -364 

Ändring av diskonteringsränto 0 0 0 0 

Intjänad PA-KL 1 609 3 822 1 609 3 822 
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ÅRSREDOVISNING 2020 - FINANSIELLA RAPPORTER 

Notförteckning 

Not Kommunen Kommunen Kommun- Kommun-
Bokslut 2020 Bokslut 2019 koncernen koncernen 

Bokslut 2020 Bokslut 2019 
Avsättning till pens särk beslut -34 34 -34 34 

Utbetalning ÖK-SAP 0 0 0 0 

Övrig post -15 - 16 -15 - 16 

Löneskott 292 89 1 292 891 

Finansiell kostnad 0 0 0 0 

Förändring förtroendevalda 

Avsättning OPF-KL 0 0 0 0 

Ränteuppräkning 0 0 0 0 

Bosbeloppsupprökning 0 0 0 0 

Utbeta lningar 0 0 0 0 

Nyintjänode 0 0 0 0 

Ändring av diskonteringsrönto 0 0 0 0 

Överfört till ord inarie beräkning 0 -4 031 0 -4 031 

Nyintjönod PBF /PRF 0 0 0 0 

Nyintjönod OPF-KL 259 -79 259 -79 

Finansiell kostnad 7 235 7 235 

Löneskott 64 -940 64 -940 

Utgående avsättning 13 662 11 836 13 662 11 836 

Avsättningen minskad genom försökringslösning 
avseende förmånsbestömd ålderspension med 
43 147 tkr inkl. löneskott. Storlek av överskotts-

fond 1 648 tkr. Senast avlösta aktualiserings-
grod 97,0 %. Ingo personer med särskilda 
pensionsovtol finns i kommunen. 

Deponi 

Ingående avsättning 4 489 4 565 4 489 4 565 

Ianspråktaget under året -425 - 164 -425 - 164 

Årets avsättning 0 0 0 0 

Årets indexuppräkning 20 88 20 88 

Ny kostnodsbedömning 0 0 0 0 

Utgående avsättning 4 084 4 489 4 084 4 489 

Bidrag till statlig infrastruktur 

E 20 

Ingående avsättning 3 745 3 745 3 745 3 745 

Årets avsättning 0 0 0 0 

Ianspråktaget under året -270 0 -270 0 

Årets indexuppräkning 0 0 0 0 

Utgående avsättning 3 475 3 745 3 475 3 745 

Andra avsättningar 0 0 8 329 7 149 

Summa 21 221 20 070 29 sso 27 219 
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Notförteckning 

Not Kommunen Kommunen Kommun- Kommun-
Bokslut 2020 Bokslut 2019 koncernen koncernen 

Bokslut 2020 Bokslut 2019 
20 Långfristiga skulder 

Svenska banker /kreditinstitut 0 10 000 326 150 3 11 240 

Kommunens lån förfaller enligt följande: Löper 
på obestämd tid 0 mnkr 

Kostnadsersättningar 

Gatukostna dsersättning 0 l 200 0 l 200 

Anläggningsovgifter /anslutningsavgifter 6 356 6 030 6 356 6 030 

Summa 6 356 7 230 6 356 7 230 

Summa 6 356 17 230 332 506 318 470 

21 Kortfristiga skulder 

Leverontörsskulder 10 447 8 20 1 23 953 11 7 11 

Skulder till sta ten 30 818 20 911 30 8 18 20 91 1 

Upplupna pensionskostnoder (ind.del) inkl 11 183 10 820 11 183 10 820 
löneskott 

Upplupna lönekostnader inkl sociala avgifter 23 639 20 2 16 23 639 20 216 

Interimsskulder leverantörsreskontro 10 178 11 45 1 10 178 11 451 

Interimsskulder kundreskontra l 653 l 657 l 653 l 657 

Interimsskulder övrigt 11 0 11 0 

Kortfristig del av långristig skuld 0 20 000 0 20 000 

Skuld till VA-kollektivet 0 155 0 155 

Övriga kortfristiga skulder 2 900 988 36 168 29 493 

Summa 90 830 94 399 137 604 126414 

22 Pensionsförpliktelser an svarsförbindelse 

Ingående förpliktelse 153 044 154 583 153 044 154 583 

Försäkring IPR .9 992 0 .9 992 0 

Ränteuppräkning 916 925 916 925 

Bosbeloppsuppräkning 2 742 2 991 2 742 2 991 

Gamla utbetalningar -6 964 -6 9 11 -6 964 -6 911 

Sänkning av diskonteringsränto 0 0 0 0 

Aktualisering 0 0 0 0 

Bromsen 0 0 0 0 

Övrig post 3 894 2 075 3 894 2 075 

Löneskott -2 281 -223 -2 281 -223 

Förtroendevalda 0 -319 0 -319 

Löneskott förtroendevalda 0 .77 0 .77 

Utgående förpliktelse 141 359 153 044 141 359 153 044 

Förpliktelsen minskad genom partiell inlösen 
med 19 595 tkr inkl. löneskott. Senast avlästa 
oktuoliseringsgrod 97,0 %. 

Summa 141 359 153 044 141 359 153 044 
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Notförteckning 

Not Kommunen Bok- Kommunen Kommun- Kommun-
slut 2020 Bokslut 2019 koncernen koncernen 

Bokslut 2020 , Bokslut 2019 

23 Borgensåtaganden 

Kommuninvest 1 ) 0 30 000 0 30 000 

Kommunala bolag 2) 314 740 289 830 0 0 

Egnahem 0 0 0 0 

Vikoskogarna ek för 0 1 700 0 1 700 

Båtvikens hamnförening 0 0 0 0 

Summa 314 740 321 530 0 31 700 

1 ) Karlsborgs kommun har i juni 2002 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 

förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande bor-

gensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande 

till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 

respektive Insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlsborgs kommuns ansvar enligt ovan nämnd 

borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser ti ll 501 229 801 864 kronor och totala till-

gångar till 525 483 415 941 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 363 025 252 kronor och andelen av de totala tillgångarna 

uppgick till 382 066 808 kronor. 

2 ) Avser nyttjad borgen 2020- 12-31 . Dessutom finns beviljad men ej nyttjad borgen om 84 960 tkr. 

so 
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Driftredovisning 

Nedan redovisas intäkter och kostnader per nämnd/ 
bolag samt nettokostnadernas avvikelse jämfört 
med beslutad budget, inklusive årets justeringar. E n 
detaljerad redovisning återfinns i respektive nämnds/ 
bolags verksamhetsberättelse. Redovisningen är 
inklusive interna poster. 

För året redovisar samtliga nämnder samt ett bo-
lag p ositiva utfall jämfört med budget. Totalt för 
nämnder/bolag en positiv budgetavvikelse med 13.2 
mnkr. Största positiva avvikelserna hos kommunen 
har kommunstyrelsen och på bolagssidan K arlsborgs 
Energi AB. Samtliga avdelningar hos energibolaget 
har givit positiva resultat och hos kommunstyrelsen 
så är oförbrukade förfogandeanslag och försäljning 
av tomter stora bidragande poster. 

För samtliga har också regeringens olika stöd i sam
band med pandemin bidragit till de positiva resul
taten. Samtidigt som Karlsborg hittills varit ganska 
förskonade vad det gäller kostnader orsakade av 
pandemin. 

(tkr) 

Kommunen Intäkter 

Kommunstyrelse 120 128 

Kultur- och fritidsnämnd 3 698 

Byggnadsnämnd 0 

Barn-och utbildningsnämnd 95 095 

Socialnämnd 54 9 13 

Totalt kommunen 273 834 

Fina nsförvaltning 451 812 

Totalt kommunen inkl. flnansförvaltning 725 646 

Kommunkoncernens bolag Intäkter 

AB Vaberget 0 

Karlsborgs Energi AB 5 1 532 

Karlsborgs Värme AB 9 668 

Karlsborgs Försäljning AB 14 359 

AB Karlsborgsbostäder 40 567 

Visit Karlsborg AB 7 011 

Totalt kommunkoncernens bolag 123 137 

Tota lt kommunen inkl. flnansförvaltning 

Totalt kommunkoncernens bolag 

Koncernjusteringar och skatt 

Kommunkoncernen totalt 

*Före bokslutsdispositioner och skott 

ÅRSREDOVISNING 2020- DRIFTREDOVISNING 

Överlag kan no teras att det är fortsatt stora varia
tioner i budgetföljsamhet hos verksamheterna. Här 
spelar också pandemin en stor roll med de olika 
bidrag och kostnadsreduceringar som har beslutats 
från regeringen i stort sett löpande under året. 

Kostnader 

170 499 

20 598 

216 

254 232 

206 888 

652 433 

58 327 

710 760 

Kostnader• 

109 

48 011 

9 425 

13 857 

38 661 

6 891 

116 954 

NÄMNDS ANDEL AV KOMMUNENS 
TOTALA NETTOKOSTNAD 

■ BYGGNADSNÄMNDEN (0) 

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN (So/o) 

■ KOMMUNSTYRELSEN (13%) 

SOCIALNÄMNDEN (40%) 

■ BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (42%) 

Netto Budget Budget avvikelse 

50 371 63 768 13 397 

16 900 17 416 516 

216 336 120 

159 137 160 120 983 

151 975 153 835 1 860 

378 599 395 475 16 876 

-393 485 -399 575 -6 090 

-14 886 -4 100 10 786 

Netto• Budget Budget avvikelse 

109 61 -48 

-3 521 -415 3 106 

-243 -3 13 -70 

-502 -978 -476 

-1 906 -1 926 -20 

-120 -157 -37 

-6 183 .3 728 2 455 

-14 886 

-6 183 

1 247 -1 247 

-19 822 .7 828 11 994 
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Foto: Ylva Ågesjö 

lnvesteringsredovisning kommunen 

Nedan redovisas investeringar per nämnd hos 
kommunen och sammanställt för bolagssidan. Större 
investeringsprojekt hos kommunen särredovisas. 

På investeringssidan är utfallet för kommunen 33,4 
mnkr av budgeterade 91,0 mnkr. Den stora avvi-

56 

kelsen beror främst på att tre större projekt skjutits 
framåt i tiden: Nya Strandskolan, avloppsanläggning 
Viken, samt Stenbryggan. Totalt föreslås investe
ringsprojekt för 59,8 mnkr att överföras till nästa år. 
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(tkr) Utgifter sedan projektens start Varav: årets Investeringar 

Färdigställda projekt Beslutad Ack. Utfall Avvikelse Budget• Utfall Avvikelse 
totalutgift 

Skattefinansierat: 

Kommunbank, ej utfördelot 455 0 455 455 0 455 

Kommunstyrelse 12 347 14 847 -2 500 7 878 10 378 -2 500 

voro v Gata, ljungstigen 1 750 1 5 46 204 1 750 1 5 46 204 

varav beläggningsarbeten 2020 2 000 1 971 29 2 000 1 971 29 

varav Kvarteret Parken tomter 1 258 4 046 -2 789 - 1 49 1 1 298 -2 789 

Kultur- och fritidsnämnd 225 21 8 7 61 54 7 

Byggnadsnämnd 0 0 0 0 0 0 

Barn- och utbildningsnämnd 840 844 -4 710 714 -4 

Socialnämnd 941 745 196 941 745 196 

Summa skattefinansierat 14 807 16 654 -1 847 10 045 11 892 -1 847 

Avgiftsflna nsierat: 

Vatten och avlopp 2 400 3 817 -1 41 7 1 800 2 125 -325 

varav /edningsnöt 2020 1 500 1 596 -96 1 500 1 596 -96 

Summa avgiftsflnansierat 2 400 3 817 -1 417 1 800 2 125 -325 

S:a färdigställda projekt 17 207 20 471 -3 264 11 845 14 017 -2 172 

Pågående projekt Beslutad Beräknad Prognos Budget Utfall Avvikelse 
totalutgift totalutgift avvikelse 

Skattefinansierat: 

Kommunstyrelse 163 836 166 939 -3 103 66 248 15 255 50 993 

varav Nya Strandskolon 136 000 136 000 0 55 138 5 259 49 879 

varav Granvik servicebyggnad 850 850 0 850 667 183 

varav utveckling Södra konalomrödet 600 1 500 -900 600 1 338 -738 

varav Stenbryggan Etapp 1 9 000 9 000 0 3 500 127 3 373 

varav arkiv 10 200 10 200 0 200 200 0 

varav Kvarteret Parken parkområde 758 748 10 705 695 10 

vorov Kvarteret Parken vägkropp 3 715 5 404 . , 689 2 800 4 489 -1 689 

varav Kvarteret Parken asfaltsgrund 545 1 045 -500 446 4 47 - 1 

varav Kvarteret Parken g6ngbbro 2 167 2 191 -24 2 009 2 033 -24 

Summa skattefinansierat 163 836 166 939 -3 103 66 248 15 255 50 933 

Avgiftsflnansierat: 

Vatten och avlopp 16 998 15 840 1 158 12 954 4 149 8 806 

varav pumpstation Mölltorp 500 500 0 500 0 500 

varav intagsledning vattenverket 3 300 3 300 0 2 300 128 2 172 

varav Viken avloppsanläggning/ledning 8 000 8 000 0 5 000 24 4 976 

varav Kvarteret Parken ledningsnät 4 358 2 500 1 858 4 321 2 463 1 858 

varav Kvarteret Parken pumpstation 525 640 -115 521 636 -11 5 

vorov Kvarteret Parken dogvottenrening 3 15 900 -585 3 12 897 -585 

Summa avgiftsfinansierat 16 998 15 840 1 158 12 954 4 149 8 806 

S:a pågående projekt 180 834 182 779 -1 945 79 202 19 403 59 799 

S:a investeringsprojekt 198 041 203 250 -5 209 91 047 33 420 57 627 

I *Inklusive överföring av oförbrukade investeringsmedel år 2019 ( 17 947 tkr) enligt beslut i kommunfullmöktige I 
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Kommentar: 

Arets investeringsutgifter är 57 627 tkr lägre än bud
get. I huvudsak beror det på att planerade investe
ringar har försenats, framförallt byggnation av den 
nya Strandskolan pga. överklagan, Stenbryggan pga. 
miljö tillstånd/vattendom samt avloppsreningsverk 
vid Viken där endast upphandling är klar. De inves
teringar som färdigställts under året har blivit 2 172 
tkr dyrare än årets budget och 3 264 tkr dyrare än 
den ursprungliga kalkylen. Det beror framförallt på 
att marknivån i exploateringsområdet Kvarteret Par
ken behövde höjas vilket innebar mer kostnader för 
fyllning av tomter. Pågående investeringar som ännu 
inte färdigställts uppgår till en beslutad utgift om 

180 834 tkr men prognosen är att de vid färdigstäl
landet kommer att överskridas med 1 945 tkr, vilket 
beror till största av att marknivån i exploateringsom
rådet Kvarteret Parken behövde höjas vilket innebar 
mer kostnader för fyllning även för gator. Kommu
nens samtliga planerade investeringar på 198 041 tkr 
befaras således överskridas med 5 209 tkr varav 3 
103 tkr redan konstaterats. 

Tabellen nedan redovisar årets investeringar för de kommunala bolagen. 

AB Vaberget inköp materiella anläggningstillgångar 0 

Karlsborgs Energi AB inköp materiella anläggningstillgångar 19 562 

Karlsborgs Energi Fsg AB inköp materiella anläggningstillgångar 0 

AB Karlsborgsbostäder inköp materiella anläggningstillgångar 28 892 

Visit Karlsborg AB inköp materiella anläggningstillgångar 63 

Karlsborgs Värme AB inköp materiella anläggningstillgångar 2 529 

Summa 51 046 
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Särredovisning vatten och avlopp 

Förord 
Enligt lagen om vattentjänster särredovisas 
Vatten- och avloppsverksamheten. 

Årets resultat 
Vatten- och avloppsverksamheten generar ett nega
tiv t resultat på 740 tkr. D etta beror bland annat på 
underhållsarbeten på både vattenverket och renings
verket samt att den budgeterade taxehöjning försena
des till juli. 

Årets verksamhet 

Viktiga Händelser: 

Under 2020 har stängslet runt vattenverket Vanäs 
bytts ut, detta som en del i att höja säkerheten runt 
vattenverket. 

Under hösten har en renovering av pumpstationen 
Rödesund på västra vägen genomförts. 

Kommunikationen av några pumpstationer har upp
daterats där inkoppling av fiber har skett. 

Ledningsnätet: 

D et har varit 3 vattenläckor på vattenledningsnätet 
och 1 läcka på tryckavloppsledning under 2020. 

Byte av 13 huvudkranar på vattenledningsnätet har 
gjorts. 

Under 2020 har det bytts u t vattenledningarna i 
Trastvägen. Aven vattenledning Karlsborgsvägen 
Mölltorp har bytts under 2020. 

Under 2020 har 63 servisledningar bytts ut från galv
ledningar till plast. 

62 

Övrigt: 

I enhetens beredskap har även ingått larm från kom
munens fastigheter. 

Investeringar 
Under 2020 har det lagts ledningar fram till I-Iaganä
set 2 där Karlsborgsbostäder startat upp byggandet 
av 28 nya lägenheter. 

Nya ledningar har anlagts i Ljungstigen, vilket omfat
tar vatten, avlopp samt dagvattenledningar. 

Exploateringen av området Parken har utförts under 
våren 2020 där nya ledningar och pumpstation har 
anlagts. 

Under hösten så har upphandling av avloppsrenings
verk vid Viken utförts. Arbetet beräknas utföras 
under första halvåret 2021. 

Utredningar och anmälan om vattenverksamhet 
har påbörjat för att lägga en ny vattenledning som 
intagsledning till vattenverket. 

Måluppfyllelse 
Verksamheten har under året fungerat bra utan några 
större störningar. Dricksvatten har levererats med 
god kvalite samt behandlat avloppsvattnet på ett 
miljöriktigt sätt. 

<J3 
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Verksamhetsmått 

2018 2019 2020 

Antal anställda 3 3 3 

Antal årsarbetare 3 3 3 

Personalkostnader (tkr) 2 204 2 209 2 215 

Antal anläggningar 2 202 2 211 2 217 

Producerad vattenmängd (m3) 626 240 614 11 2 674 713 

Nyckeltal 

Vattenverk 

Ytvattenverk 2 

Grundvattenverk 3 

Högreservoarer 4 

Tryckstegringsstationer 3 

Producerad mängd år 2020 i kubik: 

Karlsborg 548 444 

Mölltorp 81 011 

Undenäs 35 701 

Granvik 7 857 

Brevik 1 700 

Resultaträkning 

(tkr Not 2020 2019 

Verksamhetens intäkter 1 15 496 14 534 

Verksamhetens kostnader 2 -14 140 -13 261 

Avskrivningar 3 -1 356 -1 273 

VERKSAMHETENS RESULTAT 0 0 

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 0 0 
POSTER 

Extraordinära intäkter 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 

ÅRETS RESULTAT 0 0 
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Balansräkning (tkr) 

Balansräkning (tkr) Not 2020 2019 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 4 39 873 34 496 

Summa anläggningstillgångar 39 873 34 496 

Omsättningstillgångar 

Förråd och lager 392 385 

Kortfristiga fordringar 5 l 755 l 847 

Kassa och bank 0 0 

Summa omsättningstillgångar 2 147 2 232 

SUMMA TILLGÅNGAR 42 019 36 728 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 

Eget kapital 

Ingående eget kapital 20 351 20 351 

Årets förändring av eget kapital 0 0 

Summa eget kapital 20 351 20 351 

Avsättningar 

Avsättningar 0 0 

Summa avsättningar 0 0 

Skulder 

Långfristiga skulder 6 6 356 6 030 

Kortfristiga skulder 7 15 312 10 347 

Summa skulder 21 668 16 377 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 42 019 36 728 
NINGAR OCH SKULDER 
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lnvesteringsredovisning (tkr) 

Vatten och avlopp. Faktiska och beräknade utfall. 

lnvesteringsredovisning, Vallen och Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar 
av lopp (tkr) 

Färdigställda projekt Beslutad Ack. Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 
totalutgift 

Tillbyggnad av reningsverket 900 1 995 -1 095 300 303 -3 

Ledningsnöt 2020 1 500 1 596 -96 1 500 1 596 -96 

VA ledning/anslutningsavg. Haganö- 0 687 -687 0 687 -687 
set 2 

Kvarteret Parken VA intäkt 0 -460 460 0 -460 460 

Summa färdigställda projekt 2 400 3 818 -1 418 1 800 2 125 -325 

Pågående projekt Beslutad Beräknad Prognos Budget Utfall Avvikelse 
totalutgift totalutgift avvikelse 

Pumpstation Mölltorp 500 500 0 500 0 500 

lntagsledning vattenverket 3 300 3 300 0 2 300 128 2 172 

Viken avloppsanlöggning/ledning 8 000 8 000 0 5 000 24 4 976 

Kvarteret Parken ledningsnöt 4 358 2 500 1 858 4 321 2 463 1 858 

Kvarteret Parken pumpstation 525 640 -11 5 521 636 -115 

Kvarteret Parken dagvattenrening 315 900 -585 312 897 -585 

Summa pågående projekt 16 998 15 840 1 158 12 954 4 149 8 806 

S:a investering sprojekt 19 398 19 658 -260 14 754 6 274 8 480 
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Notförteckning (tkr) 

Not 2020 2019 

1 Verksamhetens intäkter 

Taxor och avgifter -15 376 -14 130 

Hyror och arrenden -40 -39 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster -80 -366 

Summa -15 496 - 14 534 

2 Verksamhetens kostnader 

Personalkostnader 2 215 2 209 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 598 431 

Köp av huvudverksamhet 490 241 

Lokal och markhyror 62 70 

Fostighetskostnader och fostighetsentreprenader 1 471 1 520 

Bränsle, energi och vatten 2 119 2 376 

Hyra/leasing av anläggningstillgångar 40 53 

Förbrukningsinventorier och förbrukningsmaterial 1 425 1 779 

Kontorsmaterial och trycksaker 0 0 

Reparation och underhåll 748 299 

Tele-, IT-kommunikation och postbefordran 289 186 

Kostnader transportmedel 122 111 

Transporter och resor 0 1 

Representation 6 3 

Annonser, reklam, information 3 3 

Försäkringspremier och riskkostnoder 77 54 

Övriga tjänster 3 758 3 247 

Diverse kostnader 298 292 

Ränta på investeringar 422 385 

Summa 14 140 13 261 

3 Avskrivningar 

Tekniska anläggningar 1 315 1 233 

Maskiner och inventarier 41 41 

Summa 1 356 1 273 
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Notförteckning (tkr) 

Not 2020 2019 

4 Materiella anläggningstillgångar 

Ingående anskaffningsvärden 92 479 87 858 

Inköp 6 734 4 624 

Utgående ackumelerade anskaffningsvärden 99 213 92 482 

Ingående avskrivningar -58 121 -56 888 

Avskrivningar -1 315 -1 233 

Utgående ackumelerade avskrivningar -59 436 -58 121 

Utgående restvärde enligt plan 39 777 34 361 

Maskiner och inventarier 

Ingående anskaffningsvärden 1 846 l 846 

Inköp 0 0 

Utgående ackumelerade anskaffningsvärden I 846 l 846 

Ingående avskrivningar -1 710 -1 670 

Avskrivningar -41 -41 

Utgående ackumelerade avskrivningar -1 751 -1 71 1 

Utgående restvärde enligt plan 95 135 

Summa materiella anläggningstillgångar 39 873 34 496 

5 Kartfristiga fordringar 

Kundfordringar 1 170 1 847 

Avräkning med kommunen 0 0 

Fodren till VA-kollektivet 585 0 

Summa 1 755 l 847 

6 Långfristiga skulder 

Kostnadsersättningar 

Anläggning savg if ter/anslutningsavgifter 6 356 6 030 

Summa 6 356 6 030 

7 Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 576 1 648 

Semesterlön/ okomp.ötid inkl soclola avgifter 101 106 

Upplupna löner inkl sociala avgifter 55 69 

Skuld till VA-kollektivet 0 155 

Skuld mellan kommun/VA 14 581 8 369 

Upplupna kostnader 0 0 

Summa 15 312 10 347 
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Kommunstyrelsen 

Nämndsordförande: Catarina Davidsson (C) 
Förvaltningschef: Kajsa Eriksson Larsson 
Antal årsarbetare: 89 

Uppdrag 
Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp 
kommunens verksamhet och ekonomi. Kommun
styrelsen ska genom styrning, planering och samord
ning av kommunens angelägenheter skapa en god 
hushållning av tillgängliga resurser och därmed en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Målsättningen 
är att samhällsservicen ska vara effektiv och bedrivas 
med hög kvalitet samt att attraktionskraften som bo
ende-och besökskommun ska förbättras. Här ingår 
mark- och bostadspolitik, miljö- och energiplanering, 
informationsverksamhet, personalpolitik samt syssel
sättnings- och näringslivsfrågor. Kommunstyrelsen 
ska även ha uppsikt över övriga nämnder, förvalt
ningar och bolag. Styrelsen ansvarar för ärendebered
ning till kommunfullmäktige. På kommunstyrelsen 
vilar även det operativa ansvaret för teknisk verksam
het såsom vatten- och avlopp, fastighetsförvaltning, 
lokalförsörjning, byggnadsverksamhet, vägar, gator, 
parker, lokalvård och kostproduktion. Den främsta 
uppgiften för kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen är att, med hög kom
petens och service, bistå kommunstyrelsen, kom
munstyrelsens utskott och råd, byggnadsnämnden 
samt AB Vaberget i ärendehanteringen. I förvalt
ningens uppgifter ingår även att bistå övriga förvalt
ningar, och i viss mån kommunens bolag, med vissa 
specialistfunktioner. Förvaltningen ska fortlöpande 
arbeta med att förbättra arbetsrutiner och utarbe
taförslag som genererar en positiv och långsiktigt 
hållbar utveckling. 
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Årets resultat 

Driftredovisning 

fg års 
(tkr) bokslut 

Verksamhetens 

intäkter 

Intäkter 108 274 

Summa intäkter 108 274 

Verksamhetens 
kostnader 

Kostnader 167 227 

-varav 54 577 
personolkostnoder 

Verksamhetens sa 954 
ettakostnader 

Kommunbidrog 61 224 

Resultat 2 270 

Jämförelsetal 

Nettokostnod per 8 495 
invånare (kr) 

Andel ov somtligo 15,34 
nämnders nettokostnad 

(%) 

1)3 

Årets Årets Avvikelse 
bokslut budget budget 

120 128 108 668 11 460 

120 128 108 668 11 460 

170 499 172 436 1 937 

54 666 57 843 3 177 

so 371 63 768 13 397 

63 768 63 768 0 

13 397 0 13 397 

7235 9159 

13,30 16,15 



Driftredovisning verksamhetens nettokostnader 

Fg års Årets Årets 
(tkr) bokslut bokslut budget 

KF förfogandeanslag 0 0 400 

KS förfogandeanslag 0 0 3 5 19 

Politisk verksamhet 4 531 4 409 5 097 

Näringsliv och turism 5 884 5 608 5 715 

Projekt Forsvik 657 0 0 

Miljö och hälsa 872 825 1 012 

Säkerhet och beredskap 7 304 7 203 7 285 

Trafiksamordning I 925 1 283 2 304 

Arbetsmarknadsotgärder 2 527 2 554 2 634 

Staben 4 304 4 714 5 444 

Kommunikationsenhet 2 259 2 256 2 383 

Ekonomienhet 3 971 4 544 4 534 

HR-enhet 4 363 4 064 4 787 

IT-enhet och växel 5 548 5 690 6 426 

Samhällsbyggnadsenhet 1 274 -3 912 -1 939 

Vatten och avloppsenhet 0 0 0 

Fastighetsenhet -1 586 -1 I 10 0 

Kosten het 738 119 125 

Lokalvord 383 -275 0 

Gata- och parkenhet deponi 10 625 10 021 10 600 

Plan- och byggenhet 3 397 2 469 3 442 

försäljn/utrang anl. tillgångar -22 -92 0 

Summa 58 954 50 371 63 768 

Kommentar årets resultat 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott jämfört 
med budget på 13,4 mnkr. 

I resultatet ingår flera större budgetavvikelser. De 
största avvikelserna är ej nyttjade förfogandeanslag 
(3,9 mnkr) samt högre intäkter än budgeterat för 
tomtförsäljningar (2,0 mnkr). 

Investeringsutfallet, 31,9 mnkr, är högre än normalt 
beroende på exploatering av tomter vid Parkenområ
det. Samtidigt betydligt lägre än budget (89,3 mnkr) 
då större investeringar har skjutits framåt i tiden. 
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Årets verksamhet 

Boende och besökare 

Coronapandemin har inneburit att fler besökare 
hittat Karlsborg på kartan vilket har inneburit ett 
extra tillskott till näringslivet i kommunen men också 
att extra resurser har behövts för renhållning och 
skötsel. Visa verksamheter har hållits stängda för 
allmänheten vilket har bidragit till en tillfälligt sämre 
service. Kommunikationen utifrån pandemin har 
varit viktig att sortera och kanalisera. D et har gällt all 
information från nationell till lokal och extra viktigt 
att kommunens webbplats varit uppdaterad och 
aktuell. 

Sittplatser och planteringar byggs vid södra kanalom
rådet med syfte att öka platsens attraktion. D e första 
nio tomterna i Parkenområdet har sålts och byggna
tionen har startat på fem av dessa. 

Som ett led i vårt arbete med en gemensam organisa
tion har lokalvården på uppdrag av Karlsborgsbostä
der tagit över städning av trapphus samt bygg- och 
flyttstädning i lägenheter. 

E n kanslichef, som ska hålla ihop den politiska ad
ministrationen i kommunen, har utsetts och tillträder 
under våren 2021. 

För att förstärka insynen i kommunens politiska 
arbete så utrustas sessionssalen med kameror och 
ljudanläggning som möjliggör utsändning av kom
munfullmäktige och andra möten via webb. 

En del i kommunens arbetet för att säkerställa in
vånarnas delaktighet och inflytande är att motverka 
ensamhet och isolering. E n digital plattform för vo
lontärverksamhet lanserades under våren och Senior 
Sports School i har pausat under pandemin. Som en 
del i arbetet med att stärka barn och ungas delak
tighet och inflytande anställdes tio feriepraktikanter 
som unga kommunutvecklare. 

Ekonomi 

Pandemin har inneburit ökade kostnader i många en
heter och alla delar har inte kunnat återsökas. Trots 
ett intäktsbortfall inom kostenheten gör samhälls
byggnadsförvaltningen ett relativt stor t överskott 
under året. Överskottet kommer framförallt från 
försäljning av villatomter och mark. Ett rörligt elpris 
samt en mild vår och höst förstärker överskottet. 
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Kommunen har under året anslutet sig till Kivra som 
innebär en utökad service till kommuninvånare då 
det möjliggör betalning av fakturor elektroniskt. 

Ersättningen från MSB gällande säkerhetsarbetet 
medför att verksamheten fortfarande kommer vara 
hclfinansierad genom anslagsmedel. 

Medarbetare 
Ett nytt rekryteringsverktyg är infört och under året 
har Aera rekryteringar inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde genomförts med gott resultat. 
Ett stort antal sökande inkommer till tjänsterna som 
utannonseras. Flera åtgärder är vidtagna för att på 
ett bättre kvalitativt sätt arbeta med rehabilitering. 
Utbildningar inom organisationen och samarbete 
över förvaltningsgränserna har bidragit till ökad 
effektivitet. Personalavdelningen har bytt namn till 
HR-avdelningen. 

Samhällsutveckling 
Karlsborgs kommuns IT-drift finns nu i Skövde. 
Samarbetet har bedrivits i projektform under året 
och migreringen av driften ägde rum innan jul. 
Karlsborg ökar sitt samarbete med andra kommuner 
för att kunna upprätthålla kvalitet och kompetens 
samt minska sårbarheten. 

Informationssäkerhetskompetens kommer även 
framledes köpas in från Skövde tillsammans med 
dataskyddsombud då detta påvisats som en brist i 
revisionens tillsyn. 

Arbetet med aktualiseringsprövningen av kommu
nens översiktsplan har slutförts under 2020. En fi lm 
om kommunens utvecklings- och exploateringsområ
clen är framtagen där syftet är att stärka Karlsborgs 
varumärke, att marknadsföra boende i Karlsborg 
samt att stärka samarbetet inom koncernen. 

Även arbetsmarknadsenhetens arbete har på många 
sätt präglats av Corona pandemin. En del nya 
uppdrag har tillkommit samtidigt som några har 
fått sättas i pausläge. Utlämning av egentester och 
handlingshjälp till personer över 70 år har tagit en 
del resurser i anspråk men samtidigt gett mening till 
verksamheten. 
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Karlsborgs Utvecklingsbolag har avvecklats och 
näringslivsutvecklaren finns nu i kommunens orga
nisation. En sammansatt grupp av företagare som 
representerar näringslivet har utsetts men utifrån 
Pandemin så har inga möten varit möjliga att genom
föra under året. 

Kommunens arbctsmarknadsenhet har tagit initiativ 
till T Iäng i Karlsborg och Håll Karlsborg rent samt 
startat Aera uppmärksammade hälsoprojekt tillsam
mans med deltagare. 

I arbetet med en socialt hållbar kommun antogs den 
kommunövergripande riktlinjen för att förebygga 
våld i nära relationer och under året har arbetet star
tar för att ta fram en kommunövergripande plan för 
suicidpreventivt arbete i kommunen. 
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Perpektiv Kommunfullmäkti- Nämndensmål Styrtal Utfall M ålvärde 
gesmål 

Boende /Besökare Karlsborgs kommun sko Karlsborg sko mon få Andel som får svor på 83 90 
vara attraktiv för både 

■ 
ett gott bemötande och 

■ 
e~post inom två dagar i %. 

boende och besökare. uppleva att det är enkelt 

att kontakta kommunen. 
Andel som tar kontakt med 50 75 

■ 
kommune n via telefon som 

får ett direkt svar på en 
enkel fråga i %. 

Andel som upplever ett gott 85 95 

■ 
bemötande vid kontakt med 
kommunen i %. 

Ekonomi Karlsborgs kommuns Kommunstyrelsen resultat Årsprognos vid delår och 13 397 0 
samlade ekonomiska sko vara i balans med utfall vid bokslut (tkr). 
resultat ska motsvara budget. 
minst 1 % av skatter och 
generella statsbidrag. 

Medarbetare Karlsborgs kommun ska Ett hållbart medarbeta- Hållbart medarbetorenga- 78 80 
vara en attraktiv rengagemang. 

■ 
gemong i%. 

arbetsgivare. 

Heltid som norm i % 62 62 

Samhällsutveckling Karlsborgs kommun ska Alla ska ges förutsätt- Upplevd hälso i % 65 75 
vara en socialt hållbar ningar till goda och 
kommun. ■ trygga livsvillkor och ■ 

Sammanfattande bedömning 
av måluppfyllelse 

livsmiljöer. 

Flera av styrkortens mål mäts endast vartannat år 
i samband med medborgarundersökningen. Detta 
innebär att det är svårt att få en rättvisande bild över 
hur verksamheten lyckats med målen 2020. 

Vi har förbättringsområden inom såväl telefoni som 
e-post. Vi missar svar på en del frågor men då vi 
svarar gör vi det snabbt, inom ett dygn och det gäller 
83% av alla inkommande frågor. Telefoni med tele
fontider tas det ingen hänsyn till i mätningen varför 
vissa verksamheter får ett lågt resultat. Bemötandet 
är överlag gott och ligger i nivå med övriga kommu
ner som deltar i servicemätningen. Trots detta når vi 
inte målet som då kan upplevas som för högt satt. 

Andel av kommunens hushåll 80,5 

■ 
som har tillgång till bred-
band om minst 100 megabit 
per sekund i %. 

- Andel nöjda invånare i % 

- Upplevt inflytande i % 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott jämfört 
med budget på 13,4 mnkr. 
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I resultatet ingår fl era större budgetavvikelser. De 
största avvikelserna är ej nyttjade förfogandeanslag 
s~mt högre intäkter än budgeterat för tomtförsälj
mngar. 

Medarbetarenkäten saknar ett par procentenheter 
för att komma upp till godkänt-nivå. Heltid som 
norm däremot når det satta målet för 2020 och där 
görs bedömningen att målet är uppfyllt när det gäller 
hållbart medarbetarengagemang. 
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Den upplevda hälsan i Karlsborg är skattat av invå
narna själva och mäts i en Folkhälsoenkät där inte 
målet nås. Önskvärt är att Aer upplever sig ha en god 
hälsa än vad som är fallet. 

Fiberutbyggnaden fortgår, nu framförallt på lands
bygden. Målet att 90% ska ha möjlighet att nås av 
fiber är ännu inte nått. 

Utvecklingstendenser 

Boende och besökare 

Framtagandet av en vision för Karlsborg kommer bli 
ett stort och viktigt arbete där såväl tjänstemän som 
kommuninvånare kommer engageras. Den varumär
kesstärkande filmsatsning som påbörjats kommer 
vara en viktig del i marknadsföringen av hela kom
munkoncernen. 

En gemensam kansliorganisation tar avstamp 2021 
vilket innebär att staben byter namn till Kansli och 
får tillskott av nämndsadministratörer från övriga 
förvaltningar samt receptionen . Kansliet kommer 
ledas av en kanslichef som även kommer vara IT-an
svarig då nuvarande IT-chef går i pension i samband 
med sommaren 2021. 

E n arkivbyggnad tar sin form under 2021 och ska 
inrymma tre kommuners arkivmaterial. Parallellt 
med detta undersöks möjligheterna till ett framtida 
e-arkiv. 

För att förstärka insynen i kommunens politiska 
arbete så utrustas sessionssalen med kameror och 
ljudanläggning som möjliggör utsändning via webb. 
Kommunen ska tillgodose kraven på tillgänglighet, 
insyn och delaktighet. 

I kommunens säkerhetsarbete betonas vikten av 
självhushåll upp till tre månader. 

Karlsborgs kommun har redan inlett ett Aertal 
processer inom områden där man befarar negativa 
konsekvenser i pandemins spår. Psykisk ohälsa är 
redan före pandemins utbrott ett av de stora folkhäl
soproblemen. T ett välbefinnande perspektiv har frå
gan om psykisk hälsa en särställning och är därmed 
särskilt viktiga att prioritera i ett samhälle som sätter 
invånarna först. 
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Ekonomi 
Statliga bidragsnivån för kommunens säkerhetsarbe
te 2021 bedöms bli i linje med 2020. 

Ett ekonomisystem kommer upphandlas under 2021 
och implementeras under 2022. 

Exploateringen av nya bostadsområden och försälj
ning av industrimark innebär stora engångsintäkter 
under några kommande år, som på kort sikt kan 
bidra till en bra utveckling av kommunens ekonomi 
och minska kommunens lånebehov till kommande 
investeringar. 

Medarbetare 
För att främja framtida rekrytering och kompe
tensförsörjning kommer det bli ett utökat fokus på 
marknadsföring av kommunens verksamheter via 
olika kanaler. 

Under 2021 avser arbetsmarknadsenheten att kunna 
göra skillnad genom den extra tilldelning av öron
märkta medel för anställningar av människor som 
har ekonomiskt bistånd. 

För att klara kompetensförsörjningen blir samverkan 
med grannkommunerna gällande specialkompeten
ser allt viktigare. 

Samhällsutveckling 
Arbetet med att "driftsäkra" kommunen kommer 
att intensifieras och är kopplat till uppbyggandet av 
kommunens krigsorganisation. 

En framtida planering för nya bostäder och industri
mark krävs då intresset för att bosätta sig i kommu
nen ökar. Även intresset från näringslivet ökar och 
ställer krav på mark som kan upplåtas. 

Planering för utvecklingen av kanalområdet till ett 
evenemangsområde med aktiviteter som kan locka 
besökare till Karlsborg har påbörjats. Karlsborgs 
kommun står inför många framtida utvecklingsmöj
ligheter och utmaningar, bland annat kan nämnas 
utvecklingen kring Rödesundstorg med både bostä
der, handel och allmänplatsytor där människor kan 
mötas. 

Den digitala utvecklingen fortgår och Aer e-tjänster 
är att vänta. 
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Verksamhets mått 
. r; 

Fg års 
,, - Årets ~ Årets ~ 

.. ,. 
(tkr) ' bokslut ; ,·' . bokslut , budget 
Parkenheten 

Grönyta, antal m2 (ca) 300 000 300 000 300 000 

Nettokostnad/ m2, kr 7,16 8,9 8,40 

Fastighetsenheten (exkl. Forsviks industriminne) 

El, kwh/m2 84,63 73 76 

Uppvärmning, kwh/m2 99,47 97 97 

Totalt kwh/m' 184,1 170 174 

Jfr övriga riket kwh/m2 188 188 188 

VA-enheten 

Antal anläggningar, st 2 211 2 217 2 211 

Producerad vottenmöngd, m3 614 112 674 7 13 620 000 

Kostenheten 

Antal lunchportioner t ill skalor, st 115 092 106 726 108 000 

Antal lunchportioner till socialnämndens verksamheter, st 29 158 27 304 29 500 

M edborgardialog/ kommunikation 

Antal frågeställare på allmänhetens frågestund 4 2 10 

Antal medborgarförslag 8 5 18 
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Kultur och Fritidsnämden 

Nämndsordförande: Christer Hoff (M) 
Förvaltningschef: Thomas Blomgren 
Antal årsarbetare: 16 

Uppdrag 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kom
munala kultur- och fritidsverksamheten samt stöder 
och samordnar övrig kultur- och fritidsverksam
het i kommunen. Nämnden verkar för samarbete 
inom verksamhetsområdet med andra kommuner 
och regionala instanser (Västra Götalandsregionen, 
Skaraborgs kommunalförbund) samt ansvarar för 
att verksamheten bidrar till att skapa ett gott liv för 
kommuninvånarna och därmed en attraktiv kom
mun. 

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att bedriva 
biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen, vara 
huvudman för kulturskolan och fritidsgårdsverk
samheten, erbjuda ett brett kulturutbud samt pro
gramverksamhet för alla åldrar. Vidare ska nämnden 
ansvara för konstnärlig utsmyckning i kommunens 
fastigheter och vara rådgivande när det gäller offent
lig miljö. Nämnden ska ansvara för att tillgängliggöra 
kulturarvet i samarbete med lokala aktörer. Nämn
den ska även tillse att viktiga kulturmiljöer och bygg
nader tas tillvara enligt gällande rekommendationer. 

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag innebär att 
fördela och hyra ut kommunens lokaler och an
läggningar till idrottsföreningar och allmänheten. 
Nämnden ansvarar för att upplåta lokaler för skolans 
gymnastik- och idrottsundervisning samt bedriva si
mundervisning och erbjuda allmänt bad. Vidare ska 
nämnden ansvar för stöd och samarbete med fören
ingslivet och studieförbunden vilket även inbegriper 
att administrera ekonomiska bidrag enligt gällande 
regler samt upprätthålla ett föreningsregister och en 
bokningsfunktion på kommunens webbplats. Nämn
den ansvarar även för utvecklingen av friluftslivet i 
kommunen och att tillsammans med andra verksam
heter främja besöksnäringen i kommunen. 
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Driftredovisning 

Fg års Årets Årets Avvikelse 
(tkr) bokslut bokslut budget budget 

Verksamhetens 

intäkter 

Intäkter 4 569 3 698 4 169 -471 

Summa intäkter 4 569 3 698 4 169 -471 

Verksamhetens 

kostnader 

Kostnader 20 894 20 598 21 585 987 

•varav personalkost• 9 246 9 274 9 382 108 
noder 

Verksamhetens 16 325 16 900 17 416 5 16 
nettokostnader 

Kommunbidrag 17 012 17 4 16 17 416 0 

Resultat 687 516 0 516 

Jämförelsetal 

Nettokostnad per 2 352 2 427 2 502 
invånare (kr) 

Andel av samtliga 4,25 4,46 4,55 
nämnders nettokostnad 

(%) 

Driftredovisning verksamhetens nettokostnader 

Fg års Årets Årets 
(tkr) ,> bokslut bokslut budget 

Politisk verksamhet 187 166 223 

lotteriverksamhet .7 0 -6 

Stöd till studieorganisationer 215 215 215 

Allmän kulturverksamhet 2 725 2 575 2 807 

Bibliotek 4 324 4 278 4 369 

Kulturskola 443 384 455 

Allmän fritidsverksamhet 1 415 1 335 1 399 

Idrotts-och fritidsanläggningar 4 659 5 136 4 679 

Fritidsgården Kabyssen 1 236 1 247 1 382 

Gemensam administration 1 128 1 564 1 893 

Summa 16 325 16 900 17 416 



Kommentar å rets resultat 
Aret 2020 har varit ett i högsta graden annorlunda 
år. Verksamheterna har under detta år präglats av 
fortlöpande uppdateringar och anpassningar utefter 
Folkhälsomyndighetens Covid-19 rekommenda
tioner. Förväntade utgifter har försvunnit medan 
oförutsatta utgifter har uppstått. Med inskränkningar 
i verksamheter fanns farhågor att bortfall av intäkter 
skulle ge ett negativt bokslut, men vi har balanserat 
förvaltningens budget väl under året och har lyck-
ats avsluta budgetåret med en liten övervägning på 
plussidan. Det främst genom att publika verksamhe
ter har minskat i omfattning, vi har varit avvaktande 
med inköp, vikarierande personal har använts spar
samt och vi har haft få utgifter kring utbildning och 
konferensverksamheter. På grund av pandemin har 
utbetalningar till föreningar minskat avsevärt då de 
flesta verksamheter har legat på is. Tack vare perso
nalens kreativitet och engagemang har vi lyckats hålla 
vår budget i balans 2020. 

Årets verksamhet 

Boende/besökare 
Kultur- och fri tidsförvaltningens verksamheter har 
präglats av den pågående pandemin. Verksamheterna 
har fått ställa om stora delar under året med anpass
ningar gällande covid-19 enligt folkhälsomyndig
hetens rekommendationer. Verksamheterna har 
u tökat sina städrutiner, köpt in plexiglas till diskar 
via AME, uppdaterat oss kring rekommendationer
na samt delat ut information fortlöpande på olika 
sorters forum för att nå så många som möjligt. Trots 
pandemi har förvaltningens mål varit att ha öppet 
i så stor utsträckning som möjligt utifrån gällande 
rekommendationer. I december (18/12) stängde 
samtliga verksamheter på grund av skärpat rekom
mendationer. Under året har vi ställt om till mindre 
grupper i sommarsimskolan, s.k. "popup" evene
mang vid våra äldreboenden och anpassat mycket av 
våra aktiviteter på Kabyssen och kulturstugan mot 
utomhusaktiviteter. Biblioteket har erbjudit utkör
ning av böcker. Förvaltningen har stöttat de fören
ingar som haft behov på grund av pandemin med 
bidrag. Vistelse i vår natur ökar och trycket på leder 
och mötesplatser har varit stort och styrt förvalt
ningens insatser för att möta detta och skapa positiva 
upplevelser. 

ÅRSREDOVISNING 2020- VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Ekonomi 

Trots en minskning på intäktssidan, fra mförallt på 
Moliden, så har budgeten hållits . Corona-pandemin 
har gjort att vi tvingats prioritera om inom befintlig 
ram, vilket personalen har gjort ett fantastiskt arbete 
med. 

M edarbetare 
Personal på Moliden/Kabyssen har genomgått en 
utbildning om smittspridning samt basala hygienru
tiner. Medarbetarnas initiala oro har avtagit och de 
upplever nu en trygghet i anställningen. Nu mer än 
någonsin tidigare visar medarbetarna sin arbetsgläd
je och hjälper till att sprida god arbetsmoral under 
dessa oroliga tider. Att ställa om samtliga verksam
heter så snabbt och på det sätt medarbetarna gjort 
i vår förvaltning visar på ett stort engagemang, hög 
kompetens och kreativitet. Under pandemin har bib
lioteken valt att inte ta in några vikarier för att på så 
sätt värna om medarbetarna då samtliga våra vikarier 
tillhör riskgrupp. 

Samhällsutveckling 

Karlsborgs mål är att vara en social t hållbar kom
mun. Kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit i 
kommunens arbete med att ta fram en social hållbar
hetsplan för att tillgängliggöra samt anpassa kultur
och fritidsutbudet för kommuninvånarna. Förvalt
ningen arbetar för att främja läsning bland barn 
och unga, att föreningarna ska kunna erbjuda ett 
varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter samt 
att säkerställa att de mötesplatser som förvaltningen 
erbjuder barn- och unga är trygga. Kommunens sim
och idrottsanläggning, Moliden, är hårt belastad och 
kultur- och fritidsnämnden ser med tillförsikt fram 
mot en utveckling av kommunens fina anläggning. 
Fortsatt samarbete mellan Visit Karlsborg, förvalt
ningar och föreningar stärker Karlsborg som en 
plats för friluftsliv och naturupplevelser. D en digitala 
utvecklingen går snabbt och här ser kultur- och fri
tidsnämnden att förvaltningen samverkar med andra 
förvaltningar, närliggande kommuner samt övriga 
externa samverkanspartners för att kunna möta upp 
kommuninvånare och besökares behov och förvänt
ningar för bästa möjliga service. 

77 

#I ul{_ . 



ÅRSREDOVISNING 2020 - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Foto: Mostphotos 



ÅRSREDOVISNING 2020- VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Styrkort 
Perpektiv Kommunfullmäkti- Nämndensm61 Styrta l Utfall M61värde 

gesm61 

Boende/Besökare Karlsborgs kommun sko Kultur- och fritid i Andel nöjda kom- 80 
vara attraktiv för både Karlsborg sko erbjuda muninvånare och 

boende och besökare. - kommuninvånarna och - besökare 

besökarna en livsmiljö 

som frömjor god folk-

hölso med möjligheter 

till ett brett kulturutbud, 

motion, rekreation och 

friluftsliv 

Ekonomi Karlsborgs kommuns Väl riktade medel Årsprognos vid 5 16 0 
samlade ekonomiska mot verksamheter som delår och utfall vid 

resultat sko motsvara utvecklar kommunens kul- bokslut (tkr). 

minst 1 % av skatter och tur, fritids och friluftsliv 

generella somt en e ffektiv ekono-

statsbidrag. misk hushållning för en 

budget i balans 

Medarbetare Karlsborgs kommun sko Medarbetarna i kommu- Andel nöjda med- 79 80 
vara en attraktiv 

■ 
nen sko erbjudas ända-

■ 
arbetare 

arbetsgivare. målsenliga och moderna 

arbetsförhållanden och 
ges möjlighet till person-

Jig utveckling. 

Somhällsutveckling Karlsborgs kommun sko Kultur- och fritid sko Andel kommuninvå- 80 
vara en socialt hållbar främja inkludering, vara nere som anser att 

kommun. - en resurs i det livslånga - Karlsborg erbjuder 

lärandet somt skopa ett aktivt kultur, 

förutsättningar för ett fritids och fören-

aktivt kultur, fritids och ingsliv. 

föreningsliv. 

Sammanfattande bedömning 
av måluppfyllelse 
Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera 
att kultur- och fritidsnämndens arbete med målupp
fyllelse ligger inom ramen för kommuninvånare och 
besökares behov och förväntningar. Kultur- och 
fritidsnämnden mäter två av målen genom vår med
borgarenkät som genomförts vartannat år fram till 
och med 2020. Från och med 2021 kommer under
sökningen att genomföras varje år vilket innebär att 
vi fortsättningsvis kommer att följa upp dessa mål 
varje år. I vår medarbetarenkät når vi inte målet fullt 
ut men ligger precis under gränsvärdet på 80% nöjda 
medarbetare, 79% 2020. 

muninvånare som besökare. Kultur- och fritidsför
valtningen skall fortsätta sitt arbete att göra kommu
nen mer attraktiv för barnfamiljer genom aktiviteter 
som stimulerar och attraherar denna målgrupp. 

Utvecklingstendenser 

Boende/ besökare 
Information och kommunikation blir allt viktigare 
i samhäUsutvecklingen. Kultur- och fritidsnämnden 
skall sträva efter att tydliggöra de förutsättningar och 
möjligheter som kommunen erbjuder våra besökare 
och kommuninvånare. I detta arbete blir digitalise
ring ett viktigt område att utveckla. Fokus kommer 
att ligga på aktiviteter och upplevelser för såväl kom-

Ekonomi 
De ekonomiska förutsättningarna är fortsättningsvis 
goda vilket innebär att förvaltningen kan växa i takt 
med samhällsutvecklingen. Kultur- och fritidsnämn
den fortsätter sitt arbete med verksamhetsutveckling 
där samverkan med samtliga förvaltningar och kom
munala bolag, kommunalförbundet Skaraborg samt 
föreningslivet stärker möjligheterna till en än mer 
attraktiv kommun att bo och verka i. 
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Medarbetare 

För att våra medarbetare ska ha goda förutsättningar 
att utvecklas i sin yrkesroll krävs en bra arbetsmiljö 
som främjar kreativitet, innovation och utveckling 
av verksamheten. Stimulerande arbetsuppgifter och 
satsningar på digitala verktyg gör Karlsborgs kom
mun än mer attraktiv som arbetsgivare. Medarbetar
na skall ha ett besöksorienterat förhållningssätt, ett 
bra bemötande samt ett fokus på ständiga förbätt
ringar. Kuln.1r- och fritidsnämnden strävar efter att 
personalen ska ha en adekvat utbildning. 

Samhällsutveckling 

Grundläggande för att kultur- och fritidsförvalt
ningen skall kunna fortsätta arbetet med att göra 
Karlsborgs kommun till en attraktiv kommun att 
besöka, bo och arbeta i är att förvaltningen kan öka 
de personella resurserna. Kultur- och fritidsnämnden 
vill fortsätta arbetet med att stärka förutsättningarna 
för våra kommuninvånare gällande en god livskva
litet med fokus på god folkhälsa. Inom kultur- och 
fritidsförvaltningen nnns en stor kompetens och ett 
stort engagemang som i framtiden nyttjas ur ett so
cioekonomiskt perspektiv i samverkan med externa 
aktörer och samtliga förvaltningar i kommunen. 

Verksam hets mått 
Fg års 

(tkr) bokslut 

Besök/6r Biblioteken 

Utl6n/6r Biblioteken 

Antol elever i sommorsimskolo Moliden 

Antol bodonde/6r Moliden 

Antol oktivo utövore/6r, idrott Moliden 

Antol besökore/publik/6r Moliden 

Antol elever i kulturskolon, v6rterminen 

Antol elever i kulturskolon, höstterminen 
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Årets . Årets 
bokslut budget 

48 000 

42 834 43 231 48 000 

150 142 150 

22 943 10 393 22 000 

30 000 13 722 25 000 

12 000 2 000 10 000 

67 66 70 

70 38 70 
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Byggnadsnämnden 

Nämndsordförande: Anders Lundgren (C) 

Färva ltningschef: Håkan Karlsson 

Antal årsarbetare: 0 

Uppdrag 
Byggnadsnämnden ansvar för tillsyn och myndig
hetsutövning gällande plan- och bygglovsverksamhet 
och strandskydd. Verksamheten styrs i hög grad av 
gällande lagstiftning. Nämnden har ansvar för kom
munens MBK-verksamhet (mätning, beräkning och 
kartframställning). Fastställande och registrering av 
namn på gator, kvarter, lägesadresser på fastigheter 
ligger på nämndens ansvar. Nämnden har även funk
tionen som kommunens trafiknämnd, vilket bland 
annat innefattar att besluta om lokala trafikföreskrif
ter och parkeringstillstånd. Plan- och byggenhetens 
personal, som ingår i kommunstyrelsen, finns till 
nämndens förfogande. 

Årets resultat 

Driftredovisning 

Fg års Årets Årets Avvikelse 

(tkr) bokslut bokslut budget budget 

Verksamhetens 
intäkter 

Intäkter 0 0 0 0 

Summa intäkter 0 0 0 0 

Verksamhetens 
kostnader 

Kost noder 255 216 336 120 

-vorov personolkost- 215 170 246 76 
noder 

Verksamhetens 255 21 6 336 120 
nettokostnader 

Kommunbidrog 285 336 336 0 

Resultat 30 120 0 120 

Jämförelsetal 

Nettokostnod per 37 31 48 
invånore (kr) 

Andel ov somtligo 0,07 0,06 0,09 
nämnders nettokostnod 

(%) 
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Driftredovisning verksamhetens nettokostnader 

Fg års Årets Årets 

(tkr) bakslut bokslut budget 

Byggnodsnämnd 255 216 336 

Summa 255 216 336 

Kommentar till årets resultat 
Byggnadsnämndens resultat avser endast den politis
ka verksamheten. Plan- och byggenhetens verksam
hetsbudget ligger under kommunstyrelsen. Utfallet 
för 2020, 120 tkr, är högre än normalt. Orsaken är 
att den politiska verksamheten har haft lägre om
fattning än ett normalår på grund av den rådande 
pandemin. 

Årets verksamhet 

Boende/ besökare 
Plan- och byggenheten har tillhandahållit en bra och 
snabb service till bygglovssökande. Under perioden 
har 106 bygglov beviljats. Byggnationen av nya bo
städer ligger på en fortsatt hög nivå. 

Arbetet med aktualiseringsprövningen av kommu
nens översiktsplan har slutförts under 2020 och 
kommer upp till beslut i kommunfullmäktige i febru
ari 2021. 

Ekonomi 
Budgeten för Byggnadsnämnden omfattar endast 
den politiska verksamheten. Kostnader för personal 
och övrig verksamhet ligger i Samhällsbyggnadsför
valtningens budget under kommunstyrelsen. 

Samhällsutveckling 
För att Karlsborg ska fortsätta att vara en attraktiv 
kommun för både boende och besökare krävs en 
fortsatt hög planberedskap för att möta de utveck
lingskrav som samhället står inför. En framtida pla
nering för nya bostäder krävs avseende både villabe
byggelse och flerfamiljshus. 



Karlsborgs kommun står inför många framtida 
utvecklingsmöjligheter och utmaningar. Här kan 
nämnas utvecklingen kring Rödesundstorg med både 
bostäder, handel och allmänplatsytor där människor 
kan mötas. 

För att klara kompetensförsörjningen blir samverkan 
med grannkommunerna gällande specialkompeten
ser allt viktigare. Under året har ett samarbete mellan 
Hjo, Tibro och Karlsborgs kommun startat upp med 
gemensam handläggning av bostadsanpassningar. 
Karlsborgs kommun har även gått in i ett samarbete 
med Mariestads kommun om kart- och mättjänster 

Utvecklingstendenser 

Behöver vi rekrytera en IKT-ansvarig till barn- och 
utbildningsförvaltningen med tanke på det stora 
antalet digitala plattformar och det ökade kravet på 
digitalisering? 

Styrkort 
Perpektiv Kommunfullmäkti- Nämndensmål 

gesmål 

Boende/Besökare Karlsborgs kommun sko Medborgarna sko 

ÅRSREDOVISNING 2020- VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Vi behöver på sikt rekrytera en utvecklingsansvarig/ 
kvalitetssamordnare till förvaltningen för en starkare 
och säkrare utveckling inom det systematiska kvali
tets- och arbetsmiljöarbetet samt för utveckling av 
den pedagogiska verksamheten. 

Prognosen är att Strandskolan blir större och 
Mölltorpskolan mindre med avseende på elevantal. 

En utvecklingsmöjlighet är att slå samman skolorna 
till en enhet där skolledning och skoladministration 
ges ett övergripande ansvar. 

De förskoleavdelningar som idag återfinns på Vät
terskolan behöver omlokaliseras till framtidssäkrade 
lokaler inom några få år. 

Styrtal Utfall Målvärde 

De personer som 92 91 
vara attraktiv för både känna sig nöjda med fått beslut om slut• 
boende och besökare. nämndens service och besked sko via en 

handläggning somt enkät tillfrågas om 
känna delaktighet och kommunens service 
inflytande över de beslut och handläggning. 
som fattas. (¾) 

Samtliga lovbeslut 100 100 
sko handläggas 
inom den tid som 
gäller enligt log-
stiftning. (¾) 

Ekonomi Karlsborgs kommuns Byggnadsnämndens Årsprognos vid 120 0 
samlade ekonomiska budget sko vara i delår och utfall vid 
resultat ska motsvara balans. bokslut (tkr), 
minst 1 ¾ av skatter och 
generella statsbidrag. 

Medarbetare Karlsborgs kommun sko Se kommunstyrelsens 
vara en attraktiv styrkort. 
arbetsgivare. 

Samhällsutveckling Karlsborgs kommun sko Skopa attraktiva områ- Antal detaljplaner 0 4 
vara en socialt hållbar 

■ 
den för boendemiljö och 

■ 
som sko ho fått 

kommun. verksamheter. logo kraft. 
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Sammanfattande bedömning 
av måluppfyllelse 
Bedömningen är att trots att målet att anta fyra de
taljplaner inte har uppfyllts kan måluppfyllnaden ändå 
bedömas vara hög. Servicen till kommuninvånarna är 
hög och ekonomin är inom ram. Planarbetet fortgår 
och de påbörjade detaljplanerna kommer upp för 
antagande under våren 2021. 

Utvecklingstendenser 

Boende/besökare 

Karlsborg växer och enligt den befolkningsprognos 
som beställdes av SCB kommer befolkningen att öka 
med 94 personer från 2020 till 2030. Detta ställer krav 
på en for tsatt planering för fler bostäder samt bra 
verksamhetslokaler för kommunens verksamheter. 

Ekonomi 
Byggnadsnämndens budget omfattar endast den poli
tiska verksamheten och är i balans. 

Medarbetare 
För att klara kompetensförsörjningen blir samverkan 
med grannkommunerna gällande specialkompetenser 
allt viktigare. 

Verksamhets mått 
Fg års Årets Årets 

(tkr) bokslut bokslut budget 

Antal beviljade bygglov 93 106 120 
och rivningslov 
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Barn och Utbildningsnämnden 

Nämndsordförande: Kjell Sjölund 
Förvaltningschef: Harald Lundqvist 
Antal årsarbetare: 140 

Uppdrag 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för styrning 
och uppföljning av kommunens barn- och utbild
ningsverksamhet. Verksamheten ska bedrivas i enlig
het med lagar, nationella styrdokument samt mål och 
reglementen som fastställts av kommunfullmäktige. 
Nämndens arbete skall ske i enlighet med riktlinjerna 
i kommunallagen om god ekonomisk hushållning. 
Förutom ansvaret för förskola och utbildningsverk
samhet ansvarar nämnden för barn- och elevhälsan 
som inrymmer öppna förskolan vid familjecentralen. 
Nämnden ansvarar även för kommunens uppföljning 
av ungdomar mellan 16-20 år och som inte omfattas 
av gymnasieskolan eller är i annan sysselsättning. 

Årets resultat 

Driftredovisning 

Fg års Årets Årets Avvikelse 
(tkr) bokslut bokslut budget budget 

Verksamhetens 
intäkter 

Intäkter 90 314 95 095 91 080 4 015 

Summa intäkter 90 314 95 095 91 080 4 015 

Verksamhetens 
kostnader 

Kostnader 246 515 254 232 251 200 -3 032 

-varav personalkost- 89 828 89 888 87 394 -2 494 
noder 

Verksamhetens 156 201 159 137 160 120 983 
nettokostnader 

Kommunbidrog 155 926 160 120 160 120 0 

Resultat -275 983 0 983 

Jä mförelsetal 

Nettokostnad per i 22 507 22 858 22 999 
nvånore (kr) 

Andel av samtliga 40,64 42,03 41,87 
nämnders nettokostnad 

(%) 
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Driftredovisning verksamhetens nettokostnader 

Fg års Årets Årets 
(tkr) ,_ bokslut bokslut budget 

Nämnd- och styrelse 323 295 415 

Barn- och Elevhälsan 4 733 4 570 5 204 

Extra ordinärt stöd EOS 9 769 8 772 6 678 

Förskoleverksamhet 34 594 33 874 33 984 

Fritidshem 7 253 7 284 8 631 

Förskoleklass 3 225 3 603 4 607 

Grundskola 57 848 59 127 57 985 

Obligatorisk särskola 3 333 4 283 3 085 

Gymnasieskola 25 626 25 159 27 350 

Gymnasiesärskola 1 612 l 805 1 553 

Komvux 5 568 5 813 5 216 

Barn-och utbildningskontor 1 494 3 874 4 749 

Verksamhetsvaktmöstare 823 678 663 

Kommunbidrag 155 926 160 120 160 120 

Summa -275 983 0 

Kommentar till årets resultat 
Under 2020 inkom högre summor från statsbidrag 
än budgeterat. Bland annat har förvaltningen fått 
ersättning för sjukskrivningar under delar av året till 
följd av Covid-19. Totalt sett var intäkterna drygt 
fyra miljoner högre än budgeterat. Verksamheten 
för barn i behov av extraordinärt stöd har under 
året varit resurskrävande och generade ett relativt 
stort underskott. Verksamheterna fritidshem och 
förskoleklass har totalt sett gjort ett överskott medan 
verksamheterna grundskola och obligatorisk särskola 
har gjort ett underskott. Gymnasiet har genererat ett 
större överskott bland annat på grund av färre elever 
än budgeterat. 

Årets verksamhet 
2020 har varit ett annorlunda år på grund av Coro
napandemin. E n omfattande oro har märkts bland 
vår personal men alla har ändå på ett lojalt sätt skött 
sina sysslor. D å alla rekommendationer har följts 
har vi haft en högre frånvaro än normalt trots att vi 
i stort sett varit förskonade från Covid-19 inom för
valtningen. Personalbristen, främst inom förskolan, 



har gjort att belastningen har varit hög under längre 
perioder och cheferna har haft ett digert arbete för 
att lösa situationen med bibehållen kvalitet. 

Våra gymnasie- och vuxenelever har i stor utsträck
ning fått klara sina studier med hjälp av fjärrunder
visning, något som fungerat mycket bra. Vi har tagit 
hänsyn till elevers individuella förutsättningar och 
låtit de som haft särskilda behov studera i skolans 
lokaler. 

Vi har löst kosthållningen för gymnasieeleverna 
genom att erbjuda dem först måltidskuponger och 
sedan matlådor. 

För att minska risken med smittspridning övergick 
vi till fjärrundervisning även för eleverna i åk 6 som 
läser moderna språk. Initialt fick vi problem med 
kvaliteten beroende på ovana vid formen av under
v1Snmg. 

I all vår verksamhet har stor försiktighet rått och åt
gärder har vidtagits för att trygga en god handhygien 
och att avstånd hålls. 

' ÅRSREDOVISNING 2020- VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Mölltorpskolan känner av sin litenhet och har svårt 
att klara sin ekonomi som baseras på skolpeng. 

Strandskolan växer, de är nu trångbodda och lokaler
na är av förklarliga skäl eftersatta då en ny skola ska 
uppföras. Då bygglovet överklagats och därigenom 
byggstarten fördröjts vidkänns en frustration bland 
medarbetarna på skolan. 

På Carl Johanskolan råder förhoppningar om att 
beslut ska fattas som leder till en uppfräschning 
och ombyggnad av skolan. Beslut har fattats om att 
inrätta ett skolledarteam för att trygga stabilitet och 
kontinuitet. En översyn av skolan ur arbetsmiljö- och 
verksamhetsperspektiv ska ske. 

Förväntan är stor på att en tydlig plan ska tas fram 
för att trygga ersättningslokaler för Vätterskolan. 

heltidsschema på avdelningarna för särskilt boende 
somatik. 
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Styrkort 

Perpektiv Kommunfullmäkti- Nämndensmål Styrtal Utfall Målvärde 
gesmål 

Boende/Besökare Karlsborgs kommun ska I Karlsborgs förskolor Individuella 
vara attraktiv för både ■ och skolor når barn och framsteg (antal 
boende och besökare. elever goda resultat. - elever som höjt sitt 

meritvörde) 

Ökat meritvärde 203,9 100 

■ ök 8 (genomsnittligt 
meritvärde) 

Ökat meritvärde 221,8 215 
ök 9 (genomsnittligt 
merilvärde) 

Språklig medveten- 3 3 
het i F-klass (antal 
klasser som arbetat 
med verktyget 

"Hitta språket") 

Behörighet till 92% 100% 

■ gymnasiet 

Simkunnighet ök 6 98% 97,5% 

Simkunnighet ök 9. 92% 100% 

■ 
G enomströmning 60 25 

■ svenska för Invand-
rare (antal veckor). 

Avhopp Komvux 7% 8% 
(exkl SFI). 

Ekonomi Karlsborgs kommuns Karlsborgs förskolor och En förvaltning i 100% 100% 
samlade ekonomiska skolor har en budget ekonomisk balans. 
resultat sko motsvara i balans och anpassar 
minst l % av skatter och sin verksamhet till det 
generella elevantal förskolan/ 
statsbidrag. skolan har. 

Medarbetare Karlsborgs kommun ska Ett gott bemötande, en Nöjd medarbeta- 82 80% 
vara en attraktiv ■ god arbetsmiljö och rindex NMI 
arbetsgivare. goda anställningsvillkor 

ska prägla arbetsklima-
Frisknärvoron ska 89,7 95,2% tel i våra verksamheter. 

■ öka 

Lärarbehörighet 59% 58% 
inom Förskolan 

Lärarbehörighet 57% 83% 

■ inom fritidshem 

Lärarbehörighet 97,3% 93% 

■ inom I-klass, grund-

skola, gym och 
Komvux. 
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-
Perpektiv Kommunfullmäkti- Nämndens mål Styrtal Utfall Målvärde 

gesmål 

Samhällsutveckling Karlsborgs kommun ska Skapa attraktiva omr6- Trygghet och 97,3% 93% 
vara en socialt h6llbar den lär boendemiljö och trivsel, barn och 

kommun. 

Sammanfattande bedömning 
av måluppfyllelse 

verksamheter. 

Om man enbart studerar färgerna i styrkorten får 
man inte en helt rättvisande bild av verksamheten då 
vi i jämförelse ändå ligger på höga och goda resultat 
i verksamheten. 

Avseende personalens behörighet är det en ständigt 
pågående ambition att öka andelen behöriga men 
tillgången är tyvärr låg i hela riket. Vi bedömer att vi 
ännu inte har behövt vidta särskilda åtgärder som att 
exempelvis anlita rekryteringsföretag för att trygga 
personalsituationen. Inom kategorin elevhälsoperso
nal har vi ett gott samarbete inom HjoTiBorg där vi 
tillsammans löser rekryteringsproblemen. 

Ett område där vi bör klara en högre måluppfyllelse 
är ökad skolnärvaro där vi ska intensifiera våra insat
ser för att få alla elever till skolan. 

Utvecklingstendenser 
Avseende antalet barn och elever i vår verksamhet 
känns läget mycket stabilt under en överblickbar 
framtid. Vi hoppas på en ökning av antalet Karls
borgsbor och då blir det säkert även ett tillskott av 
barn och ungdomar i vår verksamhet. 

Det finns idag en beredskap för en relativt enkel 
utbyggnad av en förskola för en tillkommande avdel
ning. Strandskolan är idag egentligen helt full men 
den kommande nya Strandskolan har kapacitet för 
Aer elever. Möll torpskolan är i krympande och är i 
behov av Aer elever för att klara en kostnadseffektiv 
verksamhet med hög kvalitet. Fortsätter minskning-

elever 

Trygghet och 97% 87% 
trivsel, vårdnads-
hovore 

Ökad skolnärvaro 18 10 

■ (antal elever) 

Fullföljda studier 96% 90% 
p6 gymnasiet 

en av antalet elever får vi överväga ett annat sätt att 
ge dem rimliga ekonomiska förutsättningar. 

Förutom en uppfräschning och en moderat om
byggnad av Carl Johanskolan för att främja en bättre 
pedagogisk verksamhet bör denna skola sedan kunna 
fungera på ett fullgott sätt under många år framöver. 
Introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen 
förfogar över lokaler som även de bör räcka till in i 
framtiden. 
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Verksam hets mått 
Fg lirs Årets 

•. 
Årets 

-

(tkr) bokslut bokslut budget 

FÖRSKOLA, SKOLBARNOMSORG OCH FÖRSKOLEKLASS 

Antal barn 

Förskola 303,6 305,9 302,5 

Dagbarnvårdare 0,0 0,0 0,0 

Fritidshem 265,9 275,9 284,0 

Förskoleklass 69,5 76,8 76,0 

Kostnad per barn 

Förskola 113 945 110 660 112 344 

Dagbarnvårdare 0 0 0 

Fritidshem 27 278 26 402 30 391 

Förskoleklass 46 401 46 919 60 6 18 

Kommentar, Budgeterad nettokostnad. Inklusive Forsviks friskola, exklusive öppna förskolan. Fr.o.m Budget 2017 ingår kostnaden för ledning och 
administration på verksamhetsnivå. Fr.o.m. budget 19 finns inte verksamheten Dagbarnvårdare. Istället finns ytterligare en förskoleavdelning. 

Verksamhets mått 
Fg lirs Årets Årets 

(tkr) bokslut bokslut budget 

GRUNDSKOLA OCH OBLIGATORISK SÄRSKOLA 

Antal barn 

År 1-6 431,2 433,5 419,5 

År7-9 231,1 233,8 239,5 

Totalt 662,3 667,3 659,0 

Kostnad per elev 92 377 95 032 92 671 

Kommentar, Budgeterad nettokostnad. Inkl. skolskjutsar, friskola, SYV 
och särskola. 

Fr.o.m budget 2017 ingår kostnaden för ledning och administration på verksamhetsnivå. Fr.o.m. budget 2017 räknas inte elevhälsan in i grundskolans kostna-
der utan ligger på central nivå. I elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, kurator, kostnader för utredningar, talpedagog, specialpedagog, ungdomssam-
ordnare samt barn- och elevhälsochef. 

Verksamhets mått 
Fg lirs Årets Årets 

(tkr) bokslut bokslut budget 

GYMNASIESKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA 

Antal barn 

Individuella prog. 22,0 15,9 23,5 

Köpta utb.platser 189,8 196,0 201,5 

Totalt 2 11,8 2 11 ,9 225,0 

Kostnad per elev 128 606 127 234 128 458 

Kommentar, Budgeterad nettokostnad. Inkl. gymnasiesärskola, inackorderingstillägg och skolskjutskostnad. Fr.o.m Budget 2017 ingår kostnaden för ledning, 
administration och SYV på verksamhetsnivå. 
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Socialnämden 

Nämndsordförande: Monica Staudinger (C) 

Färvaltningschef: Sandra Peters 
Antal årsarbetare: 210 

Uppdrag 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom 
socialtjänsten och vad som i lag sägs om social
nämnd. Nämnden svarar även för kommunens 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funk
tionsnedsatta samt utövar ledning av den kommuna
la hälso- och sjukvården. Nämnden ansvarar för att 
verksamheten följer patientsäkerhetslagen samt att 
erforderliga kvalitetsledningssystem fungerar. Soci
alnämnden ansvarar för tillstånds- och tillsynsfrågor 
enligt tobakslagen och alkohollagstiftningen. 

Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs 
i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäkti
ge har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag 
eller förordning samt bestämmelser i reglementet 
för socialnämnden. Socialnämnden har också rätt att 
besluta om egna mål för verksamheten. 

Årets resultat 

Driftredovisning 

Fg års Årets Årets Avvikelse 
(tkr) bokslut bokslut budget budget 

Verksamhetens 

intäkter 

Intäkter 54 659 54 913 54 808 105 

Summa intäkter 54 659 54 913 54 808 105 

Verksamhetens 

kostnader 

Kostnader 207 312 206 888 208 642 1 754 

-varav personalkost- 131 267 137 760 133 828 -3 932 
noder 

Verksamhetens 152 653 151 975 153 835 1 860 
nettokostnader 

Kommunbidrag 147 996 153 835 153 835 0 

Resultat -4 657 1 860 0 1 860 

Jämförelsetal 

Nettokostnod per 21 996 21 829 22 022 
invånare (kr) 

Andel av samtliga 39,71 40,14 40,09 
nämnders nettokostnad 
(%) 

112 

Driftredovisning verksamhetens nettokostnader 

Fg års Årets Årets 
(tkr) bokslut bokslut budget 

Nämnd och styrelse 432 332 421 

Gemensam personalresurs sociolför- 3 854 4 454 4 883 
voltn 

Bemanningsteam/pool 2 018 1 649 1 604 

Gemensamt vård och omsorg 7 637 6 502 6 556 

Korttidsboende ÄO 9 301 9 277 9 832 

Myndighet vård och omsorg* 17 537 14 890 15 601 

Dagverksamhet ÄO 2 068 1 946 2 017 

Öppen verksamhet 1 727 1 625 2 172 

Hemvård 22 031 22 753 22 207 

Särskilt boende ÄO 35 762 36 833 36 030 

lntegrotionsverksamhet -2 525 -391 0 

Individ- och familjeomsorg* 16 169 20 210 20 058 

Försörjningsstöd 4 654 5 039 3 685 

Funktionsnedsättning enl Sol 3 277 2 794 3 032 

Funktionsnedsättning enl LSS/SFB 27 565 23 268 24 527 

Verksomhetsresor 1 146 791 1 210 

Summa 152 653 151 975 153 835 

Fotnot: • From. 2020 är biståndshondläggorna flyttade från Myndighet 
vård och omsorg till Individ- och familjeomsorg. 

Kommentar årets resultat 
Statsbidrag för merkostnader i och med Covid-19 
har ökat intäkterna jämfört med föregående år. 

Staten har ersatt kommuner för en stor del av årets 
sjuklönekostnader samt minskat arbetsgivaravgifter 
vilket gör att kostnader minskat. 

Kommunen har ersatt flertalet konsulentstödda 
familjehem med egna familjehem vilket gör att kost
nader för placeringar minskat. Ett mer förebyggande 
arbete för att undvika placeringar gör att kostnader 
för kontaktfamiljer/personer ökat. 

Flera korttidsvistelser samt ett assistansärende inom 
funktionsnedsättning LSS/SFB har avslutats under 
året vilket lett till att kostnaderna minskat. 

De minskade kostnaderna inom funktionsnedsätt
ning kommer 2021 att omfördelas till boendestöd, 
på grund av volymökning, samt till Individ- och 
familjeomsorg (IFO). 
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I och med pandemin har resekostnader samt trans
porter varit lägre under året vilket lett till minskade 
kostnader. 

Öppen verksamhet har varit stängd på grund av pan
demin samt pensionärsrådet ej varit aktivt, vilket gör 
att kostnader minskat. 

E n post har lagts till i balansräkningen som avser la
ger av smittskyddsutrustning vilket gör att kostnader 
för året minskar. 

Pandemin har även lett till att det varit personalbrist 
i många verksamheter på grund av hög sjukfrånvaro 
under året vilket gjort att kostnader minskat. 

Årets verksamhet 

Boende/besökare 
Socialnämnden vill sträva efter en så personcentre
rad vård som möjligt. Den antagna värdegrunden 
(respekt, bemötande och självbestämmande) ska 
genomsyra hela verksamheten. De allra flesta har 
en genomförandeplan. Under hösten har en brukar
undersökning skickats ut. Resultatet visar att i snitt 
är 85% av brukarna som svarat är nöjda med bemö
tande, inflytande och delaktighet, information och 
trygghet. Det är ett bra resultat, men når inte riktigt 
målet på 90%. 

Det uppdrag som socialnämnden ger sina medar
betare ska vara tydligt och bidraga till god kvalitet. 
Även socialnämndens mål ska vara förankrade i verk
samheten genom att verksamheten själva tar fram 
tydliga och mätbara mål. Detta ska bidraga till en 
högre kvalitet i verksamheten. 

Ekonomi 

Socialnämnden redovisar ett överskott på ca 1,8 
mnkr för 2020. Effektiva processer och ändamål
senliga arbetsredskap skapar förutsättning för en 
kvalitativ och effektiv verksamhet. O rganisationens 
resurser ska användas så flexibelt som möjligt och 
då är den interna samverkan viktig. U tfallet för 2020 
visar på överskott i flera verksamheter. En stor orsak 
till detta är brist på personal samt minskade kostna
derför verksamheter som varit stängda under stor del 
av året på grund av pandemin (daglig verksamhet, 
dagverksarnhet och träffpunkter). De största under
skottet ligger inom försörjningsstöd. Orsaken är till 
stor del Covid-19 som resulterat i högre arbetslöshet 
samt ökade sjukskrivningar. 

ÅRSREDOVISNING 2020- VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Utfall jämfört med budget har följts och prognoser 
tagits fram enligt plan. 

Arets resultat har också förbättrats genom att Reger
ingen beslutat om olika åtgärder kopplat till pande
min. Bland annat har förvaltningen fått ersättning 
för en stor del av de sjuklöner som betalts ut under 
året. Även en del av arbetsgivaravgifterna har betalts 
tillbaka. Ökade kostnader kopplat till arbetet med 
covid-19 har ersatts med ca (1,6) mnkr. Aven andra 
statsbidrag, tex för att öka användandet av välfärds
teknik har bidragit till minskade kostnader. 

Medarbetare 

Resultatet av årets medarbetarenkät har i slutet av 
2020 presenterats och analyserats. På de platser där 
behov av åtgärder finns, har dessa dokumenterats i 
handlingsplaner. Medarbetarenkäter har genomförts 
hösten 2020. Mätningen baseras på Hållbart Medar
betar Engagemangindex (HME-index) och innehåll
er frågor inom områdena motivation, ledarskap och 
styrning. Höstens resultat visar på ett HME-index på 
74, vilket är samma resultat som 2019. 

Det systematiska arbetsmiljöverket genomförs enligt 
gällande rutiner. E n sammanställning av årets arbets
miljöarbete sammanfattas i en särskild rapport. Som 
en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet har che
fer i förvaltningen börjat att göra avgångsintervjuer 
med medarbetare som slutar. Viktig information om 
förbättringar kan på så sätt fångas upp. 

Samverkan på olika nivåer i verksamheten är viktigt 
för en bättre arbetsmiljö. Medarbetare och fackliga 
representanter ska göras delaktiga i diskussioner 
innan beslut fattas. Samverkansavtalet styr detta och 
förvaltningen följer avtalet. 

Projektet "Rätten till heltid" har fortsatt utvecklas 
under 2020. Under hela året har tre avdelningar 
på särskilt boende sornatik arbetat enligt den nya 
modellen och nya schema. En utvärdering är gjord 
i slutet av året som visar att ca 50% är nöjda med 
de nya schemana och att alla vill fortsätta med sin 
hel tidstjänst. 
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Samhä llsutveckling 
Socialförvaltningen har deltagit i kommunens arbete 
med att ta fram en social hållbarhetsplan som gäller 
from 2019. Planen tydliggör olika områden som 
förvaltningen ska arbeta med under kommande 
år. Ett av områdena är att öka information om hur 
medborgarna kan lämna synpunkter och klagomål. 
Det andra området innebär att förvaltningen ska ar
beta med att minska våld i nära relationer. Det tredje 
området är att säkerställa att alla brukare har en plan 
för hur deras insatser ska genomföras. De allra flesta 
brukare har en plan. 

En viktig del av att bidraga till samhällsutvecklingen 
är hur förvaltningen arbetar med att använda sig av 
digitala lösningar. En plan för socialförvaltningens 
digitaliseringsarbete har tagits fram. Under året har 
upphandling och införande av nytt verksamhetssys
tem fortskridit enligt plan. Digitala signeringslistor 
inom hälso- och sjukvården har införts. Beställning 
av matvaror och matportioner görs numera också 
digitalt, i appen Matilda. Användning av mobila 
enheter, videomöten och andra digitala plattformar 
ökar. 

Styrkort 

Perpektiv Kommunfullmäkti- Nämndensmål Styrtal Utfall Målvärde 
gesmål 

Boende/Besökare Karlsborgs kommun sko Socialnämndens verk- Resultat av bru- 85 90 
vara attraktiv för både 

■ 
somheter ska vara väl 

■ 
karenkät ska visa 

boende och besökare. kända och lättillgäng- att minst 90% sko 
liga för boende och vara nöjda. 
besökare. värdegrunden Minst 80% av per- 80% sko säkerställa gott soner som svarat 
bemötande och god - på webbplotsun-
kvalitet i allo kontakter 

dersökningen hor 
mellon socialförvaltning- hittat det 
en, boende 

som söktes. 
och besökare. 

Ekonomi Karlsborgs kommuns Socialnämndens budget Positiv prognos/ 1 860 0 
samlade ekonomiska ska vara i balans. bokslut. 
resultat ska motsvara 

minst 1 % av skatter och 
generella statsbidrag. 

Medarbetare Karlsborgs kommun sko Genom långsiktiga Resultat i medorbe- 74 80 
vara en attraktiv arbets-

■ 
och kompetenshöjande 

■ 
tarenköt sko visa 

givare. insatser, systematiskt på ett HME-index 
arbetsmiljöarbete somt på minst 80%. 
hållbar löneutveckling 

göra Karlsborgs kommun 
till en attraktiv arbets-
plats. 

Somhällsutveckling Karlsborgs kommun sko Karlsborgs kommun sko Minst tre av 3 34 
vara en socialt hållbar vara ett socialt hållbart aktiviteterna i 
kommun. samhälle med godo kommunens sociala 

boendemiljöer där a llo hållborhetsplon sko 
kommuninvånare f6r sina vara genomförda. 

behov tillgodosedda på 
lika villkor. 

Socialnämnden sko Minst två av oktivi- 2 2 
arbeta med verksam- teterna som anges 

hetsutveckling med hjälp i digitaliserings-

av IT. pionen sko vara 
genomförda. 

Socialnämnden sko Minska mot- och 5% 

■ 
arbeta för att minska restavfall under 
verksamheternas klimat- - 2020 med 5%. 
påverkan. 
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Sammanfattande bedömning 
av måluppfyllelse 

Analys 
Socialnämndens ansvarsområde är stort och är 
reglerat genom många olika lagstiftningar som styr 
arbetet. Kraven på god kvalitet, bra arbetsmiljö och 
budget i balans är höga och inte alltid förenliga med 
varandra. Vissa verksamheter visar underskott, med
an andra visar överskott. 

I stort har förvaltningen en bra kvalitet, då många 
av våra brukare är nöjda med bemötande, delaktig
het och information som ges. Arbetssituationen för 
många av förvaltningens anställda upplevs tidvis som 
stressig, tung och svår. Men för de allra Resta övervä
ger ändå det positiva med arbetet och är ändå nöjda 
med sin arbetssituation. Resultatet på medarbetaren
käterna blir bättre och bättre. De Resta upplever att 
de har ett meningsfullt arbete, vilket är en bra grund. 
Det kommer all tid fi nnas områden som kan förbätt
ras. Förbättringar, effektiviseringar, samverkan och 
verksamhetsutveckling med hjälp av IT är något som 
förvaltningen ständigt måste arbeta med. I år har 
allt arbete präglats av pandemin och vid årets slut så 
visar det sig att socialförvaltningens verksamheter 
har, i jämförelse med andra kommuner, drabbats 
relativt lindrigt av smittspridningen. D etta tack vare 
stora insatser i arbetet med nya rutiner, hygienkrav 
och skyddsutrustning. 

Slutsats 

Nämndens uppdrag utförs på ett bra sätt av för
valtningen. Stora utmaningar möter förvaltningens 
personal dagligen. Men tack vare engagerade och 
duktiga medarbetare och chefer säkras kvaliteten och 
arbetsmiljön på ett bra sätt. Goda resultat uppnås i 
både brukarundersökning och medarbetarundersök
ning. En annan stor utmaning är att sluta året med 
budget i balans. 2020 visar på positivt resultat, tack 
vare engagerade och hårt arbetande medarbetare 
samt bidrag kopplat till coronapandemin. Socialför
valtningen driver verksamhetsutvecklingen framåt 
och därmed utvecklas även samhället Karlsborg. 
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Utvecklingstendenser 

Boende/besökare 
Fortsatt arbete med att höja kvaliteten genom mer 
individanpassade insatser, utbildning och värde
grundsarbete. Tydliga uppdragsbeskrivningar för 
medarbetarna samt mål som är förankrade i verk
samheten bidrager till god kvalitet. 

Befolkningsprognosen visar att personer över 80 år 
kommer öka stadig de kommande 10 åren. För att 
möta behoven kommer det behövas mer tillgängliga 
resurser inom hemvård och särskilt boende. Även 
andra typer av "mellanboende" kommer behövas 
framöver. 

Även yngre personer med psykiska och fysiska funk
tionsvariationer och sjukdomar ökar. För att möta 
dessa personer behövs personal med rätt kunskap, 
anpassade boenden och andra resurser. 

Ekonomi 
Ökade behov leder till ökade volymer. Detta måste 
mötas av att verksamheten ständigt effektiviseras och 
att budgeten anpassas till uppdrag och verksamhet. 

Medarbetare 
Personal- och kompetensförsörjning är en stor 
utmaning för att kunna tillgodose de behov som 
medborgarna har. Socialförvaltningen ska anses som 
en attraktiv arbetsplats dit personer söker sig till och 
trivs. Arbetet med genomförda medarbetarenkäter 
fortsätter. Resultaten ska genomlysas, analyseras och 
åtgärder ska vidtagas för att förbättra arbetssituatio
nen. Introduktion till nyanställd personal och vika
rier är viktigt och kan förbättras. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet kommer fortsätta utvecklas. 

Samhällsutveckling 

Kommunens plan för social hållbarhet är antagen 
och förvaltningen ska arbeta på de utmaningar och 
aktiviteter som är prioriterade för kommande år. 
Socialförvaltningens fokusområde är bidraga till att 
skapa goda boendemiljöer, verka för en trygg hem
miljö och fritid och säkerställa invånarnas delaktighet 
och möjlighet till inRytande. 

Digitaliseringsplanens aktivite ter ska genomföras 
för att utveckla verksamheten med hjälp av digitala 
verktyg. 

c;fa 
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Verksamhets mått 
Fg års Årets Årets 

(tkr) bokslut bokslut budget 

INDIVID OCH FAMILJEOMSORG 

försörjningsstöd 

Nettokostnad, kr 4 653 936 5 038 532 3 592 000 

Antal personer 131 132 100 

Kostnad/person, kr 35 526 38 171 35 920 

lnstitutionsvård, vuxna 

Nettokostnad, kr 1 249 557 1 125 587 729 000 

Antal v6rddygn 530 483 510 

Kostnad/v6rddygn, kr 2 358 2 330 1 429 

Hem för v6rd och boende, barn och ungdom 

Nettokostnad, kr 558 110 0 0 

Antal v6rddygn 227 0 0 

Kostnad/ v6rddygn, kr 2 459 0 0 

Familjehemsv6rd 

Nettokostnad, kr 5 248 675 3 907 491 4 046 000 

Antal v6rddygn 3 785 4 177 2 300 

Kostnad/v6rddygn, kr 1 387 935 1 742 

Verksamheten för funktionsnedsättning SFB 

Nettokostnad, kr 3 923 477 4 484 383 3 541 000 

Antal ärenden 9 9 9 

Kostnad/ärende, kr 435 942 498 264 393 444 
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Verksam hets mått 
Fg års Årets Årets 

(tkr) bokslut bokslut budget 

ÄLDREOMSORG 

Särskilt boende inkl. korttid 

Nettokostnad, kr 48 506 457 49 345 338 48 901 000 

Antal platser 87 87 87 

Kostnad/plats, kr 557 545 567 188 562 069 

Hemvård 

Nettokostnad, kr 25 379 651 26 146 837 25 724 000 

Vårdtagare/år 322 409 250 

Kostnad/vårdtagare, kr 78 819 63 929 102 896 

Beta lningsansvar 

Antal vårddygn, kr 0 0 0 

Kostnad/vårddygn, kr 0 0 0 

Avgiftstäckning i % av nettokostnaden 

Hemvård,% 13,67 15,85 14,02 

Särskild boende, % 9,95 9,24 10,52 

Befolkning 

65 år och äldre 2 116 2 115 2 123 

• varav 65-79 år 1 608 1 595 1 61 1 

- varav 80 och äldre 508 520 512 

Fotnot: Befolkningsprognos hämtad från VGR 
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Folkhälsa - Världsnyckeltal i Karlsborg 

Välfärdsnyckeltalen tar sin utgångspunkt från det nationella folkhälsomålet med sina åtta målområ

den. En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna för god folkhälsa genom att för

bättra människors livsvillkor (faktorer i miljön runt individen som utbildning, arbete och bostad) och 

livsmiljö (den fysiska och psykosociala miljön). Levnadsvanor (exempelvis kost och fysisk aktivitet) 
handlar i första hand om individens egna val. 

Ojämlikhet i livsvillkor och möjligheter mellan olika familjer bidrar till att barn har skilda förutsätt

ningar att utvecklas under det tidiga livet. Alla barn har rätt till en bra start i livet för att kunna göra 

sunda val vid utveckling av livsstil och levnadsvanor. Åtgärder för en mer jämlik hälsa bör därför 
inriktas på att skapa, stötta och stärka en god start i livet och jämlika uppväxtvillkor. 

Här presenteras valda delar av välfårdsnyckeltalen. Dessa ger en bild av barn och ungas uppväxtvillkor och 
levnadsvanor, vilket ger signaler om behovet av hälsofrämjande och förebyggande insatser i kommunen. 

Målområde 1: Tidiga livets villkor 
Uppväxtvillkoren för barn och unga har stor bety
delse för den psykiska och fysiska hälsan både som 
barn och senare i livet. D e viktigaste faktorerna för 
barn och ungas hälsa är familjeförhållanden, skola 
och fritid. Barn och ungas välfärd är en investering 
för framtiden. 

Tandhälsa 
Tandhälsa är en integrerad del av människors ge
nerella hälsa. God tandhälsa i sig är en viktig del av 
individers livskvalitet och välbefinnande och dålig 
tandhälsa utgör ett hinder för individers möjligheter i 
skolan, arbetet och privatlivet. Tandhälsa bland barn 
och ungdomar kan användas som ett mått för att 
undersöka resultatet av hälsofrämjande och före
byggande insatser som gjorts under uppväxtåren. I 
Karlsborg var ca 73 % av 19-åringarna och 80 % av 
6-åringar kariesfria under 2020, båda resultaten är på 
samma nivå som i Västra Götalandsregionen (VGR) 
(Folktandvården, VGR). 

Upplevd hälsa 
Faktorer som håller människor friska kallas salutoge
na och de sammanfattas i begreppet "känsla av sam
manhang". Här ingår att man förstår vad som händer 
i ens liv och varför. Samtidigt finns också förmåga 
att ta sig an svårigheterna i vardagen på ett konstruk
tivt sätt och man upplever livet som meningsfullt. 
Forskning visar att skyddsfaktor för ungas psykiska 
utveckling är beroende av att unga är nöjda med sin 
hälsa och med sig själva. 
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I Karlsborg svarade 71 % av eleverna i årskurs (åk) 
9 och 79 % i årskurs 2 på gymnasiet (A r 2Gy) att de 
är nöjda med sin egen hälsa. Jämförande siffra för 
elever i åk 9 i Västra G ötaland var 75 % och Ar 2Gy 
73 % . På frågan "Hur nöjd är du vanligtvis med dig 
själv?" svarade 62 % av eleverna i åk 9 och Ar 2Gy 
att de är nöjda eller mycket nöjda. Detta är resultat 
är något lägre än för övriga Västra Götaland (69 % 
respektive 68 %) . Resul tatet i Västra Götaland visar 
att det är Aickor som är mindre nöjda med sig själva i 
jäm förelse med pojkar (Centralförbundet för alko
hol-och narkotikaupplysning, CAN, 2019). 

Barn i ekonomiskt utsatta familjer 
J Karlsborg var det 53 hushåll med barn, 0 - 18 år, 
som någon gång under 2020 erhöll ekonomiskt bi
stånd, motsvarande antal hushåll under 2019 var 44 
(Individ- och familjeomsorgen, K arlsborg). 

LUPP-enkäten besvarades under hösten 2019 av 186 
elever (åk 7 till 9) i Karlsborg. Av dessa ungdomar 
svarade 11 ,3 % att de är ganska eller mycket oroliga 
för sina föräldrars ekonomi. På frågan om hen, de 
senaste sex månaderna, inte kunnat göra något eller 
köpa något som jämnåriga gör eller köper för att 
familjen inte haft råd uppgav 6,5% av ungdomarna 
att detta hade hänt fl era gånger (Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF). 



Att fundera över: 

Barn och unga som lever med små socioekonomiska 
resurser löper större risk för att lämna grundskolan 
utan godkända betyg, har sämre förutsättningar för 
en aktiv fritid, ett rikt kulturutbud och för goda lev
nadsvanor. Barn som växer upp i ekonomisk utsatt
het får oftare sämre hälsa som vuxna. 

Målområde 2: Kunskaper, 
kompetens och utbildning 
En av de viktigaste förutsättningar för ungdomars 
framtida möjlighet är utbildning. Att klara grund
skolan är avgörande för att gå vidare till gymnasiet, 
vilket idag oftast är en grundförutsättning för att få 
arbete. Utbildning och arbete är skyddsfaktorer mot 
sociala problem, arbetslöshet och ohälsa. Personer 
med lång utbildning har oftare bättre hälsa än per
soner med kort utbildning. Satsningar på skolan och 
barns utbildning, ur ett folkhälsoperspektiv, är en 
investering och en viktig del av tidiga insatser för att 
förebygga ohälsa. 

Trygghet i skolan 
Skolan skall erbjuda eleverna en miljö präglad av 
stabilitet, trygghet och studiero. D en som känner 
trygghet kan lättare tillgodogöra sig kunskap och 
utvecklas som människa. Barn som känner sig trygga 
når bättre skolresultat, lär sig ta eget ansvar och 
framföra sina åsikter. 

Senast skolenkäten genomfördes i Karlsborgs 
kommun (samtliga skolor) var vårterminen 2019. 
D å uppgav 54 % av eleverna i åk 5 att de kände sig 
trygga i skolan och .34 % av eleverna att de kände 
sig ganska trygga. I åk 9 angav 36 % av eleverna att 
de kände sig trygga i skolan och 46 % uppgav att de 
kände sig ganska trygga. När det gäller studiero upp
gav 69 % av eleverna i åk 5 att de hade studiero eller 
ganska bra studiero på lektionerna, 19% av eleverna 
uppgav att de hade dålig studiero och 5 % att de inte 
hade någon studiero alls. I åk 9 upplevde 62 % av 
eleverna att de hade studiero eller ganska bra stu
diero på lektionerna, 10 % av eleverna angav att de 
inte hade någon studiero alls på lektionerna och 25 
% uppgav att studieron var dålig (Skolinspektionen). 
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Behörighet till gymnasieskolan 

Vårterminen 2020 var 93,3 % av eleverna i kom
munen behöriga till gymnasiets nationella yrkespro
gram, motsvarande siffra för riket var 84 % (Skolver
ket och Statistiska centralbyrån, SCB). 

Fullföljda studier 
Även om gymnasieskolan är frivillig är det viktigt att 
kommunerna hjälper eleverna att fullfölja sin utbild
ning eftersom det handlar om individens möjligheter 
till arbete, vidareutbildning och delaktighet i sam
hället. Under 2020 hade 63,2 % av gymnasieelever, 
med hemkommun Karlsborg, tagit examen eller fått 
studiebevis inom-+ år, jämförande siffra för 2019 var 
82,8%. Motsvarande siffror för riket var 77 ,9 % 2020 
och 78,1 % 2019 (SCB). 

Att fundera över: 
Sambandet mellan utbildning och hälsa är särskilt 
tydlig på gymnasienivå. Att ha gymnasieutbildning 
är viktigt för att ta sig in på arbetsmarknaden och en 
av de viktigaste förutsättningarna för att motverka 
utanförskap. 

Målområde 3: 
Arbete, arbetsförhållande 
och arbetsmiljö samt 
Målområde 4: 
Inkomster och 
försörjningsmöjligheter 
Ekonomiska och sociala förutsättningar är en av de 
mest grundläggande samhälleliga förutsättningar 
för folkhälsan. Det finns samband mellan en god 
folkhälsa och ett samhälle präglat av ekonomisk och 
social trygghet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa. 

I Karlsborg uppgav 10 % av eleverna i åk 7, 8 och 9 
att en förälder var arbetslös eller långtidssjukskriven/ 
sjukpensionär (MUCT\ LUPP-enkäten 2019). 

CC9 
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Arbetssökande 

Individer med svag anknytning till arbetslivet har 
oftare livsvillkor och levnadsvanor som påverkar 
hälsan negativt. Arbetssökande skattar sin hälsa som 
sämre och har en ökad psykisk ohälsa i jämförelse 
med personer som har ett arbete. Vid utgången av 
december 2020 var 27 ungdomar (18 - 24 år) bosatta 
i Karlsborgs kommun, arbetssökande. Motsvarande 
siffra vid slutet av december 2019 var 34 individer 
(;\ rbetsförmedlingen). 

Att fundera över: 
Det finns en överrisk för både hjärt- och kärlsjuk
dom och psykisk ohälsa bland arbetslösa. Arbetslös
het och utanförskap i unga år riskerar att få långvari
ga konsekvenser för hälsa och arbete. 

Målområde 5: Boende och närmiljö 
Boende och närmiljö är en viktig komponent för en 
god och jämlik hälsa. Bostaden är en viktig plats för 
återhämtning, vila och rekreation. En sund, trygg 
och trivsam boendemiljö är också ett grundläggande 
mänskligt behov. Den som inte har rimligt goda bo
endeförhållanden har svårt att klara övriga delar av 
livet, såsom till exempel utbildning och arbete, som i 
sin tur har stor betydelse för hälsan. 

LUPP-enkäten (201 9) visar att ca 27 % av ungdo
marna upplevde att de saknar fritidsaktiviteter där de 
bor. Resultatet visar också att 57 % av ungdomarna 
uppgav att de är medlemmar i någon förening. På 
frågan om trygghet på olika platser uppgav 88 % av 
ungdomarna att de alltid eller oftast känna sig trygga 
i sitt bostadsområde (MUCF). 

Målområde 6: Levnadsvanor 
En god och jämlik hälsa inom målområdet uppnås 
genom främjande av människors handlingsutrymme 
och möjligheter till hälsosamma levnadsvanor sam
tidigt som hänsyn tas till hur olika sociala grupper 
påverkas. 

I LUPP-undersökningen (2019) uppgav 14,S % av 

ungdomarna att de hoppar över frukosten i stort 
sett varje dag och 11 % uppgav att de gjorde detta 
flera gånger per vecka. Resultatet visar också att 8 % 
uppgav att de hoppar över lunchen flera gånger per 
vecka. När det gäller middag eller kvällsmål uppgav 
ca 4 % att de hoppar över elen flera gånger per vecka 
och 7 % att de hoppar över den i stort sett varje dag 
(MUCF). 
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Det är särskilt viktigt att röra på sig under uppväxt
åren eftersom det är då vi bygger vårt skelett, våra 
muskler och utvecklar vår motorik, koordination 
och rörelseförmåga. För att främja hälsa, minska 
risk för kroniska sjukdomar, förebygga förtida död 
rekommenderar WHO att alla barn och ungdomar 
5-17 år bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter varje 
dag och att minst tre gånger i veckan ha pulshöjande 
aktiviteter samt aktiviteter som belastar skelett och 
muskler. 

LUPP-enkäten (2019) visar att totalt 29 % av ung
domarna uppgav att de sällan eller aldrig, någon eller 
några gånger i månaden eller en gång i veckan, tränar 
så hen blir andfådd eller svettas (MUCF). 

Övervikt och fetma 
Fetma ökar bland barn och ungdomar i Sverige, 
20 - 25°i<i av barn i l 0-års åldern är överviktiga och 
drygt 3% lider av sjukdomen fetma . T idig fetmaut
veckling är allvarlig för framtida hälsa och risken att 
fetma hos barn kvarstår i vuxen ålder är hög. Det är 
därför angeläget att förebygga barnfetma och sätta 
in behandling tidigt. Av de sextiofyra 4-åringar (barn 
födda 2016) som 2020 var inskrivna vid Barnhälso
vården i Karlsborg hade sextio två bedömts avseen
de vikten, av dessa hade 13% övervikt eller fetma 
(Central barnhälsovård, VGR Skaraborg) . Hälsoun
dersökningen läsåret 2019 /2020 visar att 17 % av 
barnen i förskoleklass och ca 20 % av barnen i åk 4 
hade övervikt eller fetma. Andelen elever med över
vikt eller fe tma i åk 8 var ca 23% (Skolhälsovården, 
Karlsborg och Forsviks .Friskola). 

Att fundera över: 

D å vanor och beteenden grundläggs i tidig ålder har 
barnavårdscentralen och familjecentralen en viktig 
roll i arbetet att främja goda matvanor fysisk aktivitet 
genom föräldraskapsstöd. Förskolans och skolans 
arbete för att främja sunda matvanor och fysisk 
aktivitet är särskilt viktigt då skolan når alla barn och 
ungdomar. 

Alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel 
Att begränsa alkoholens negativa effekter, mins-
ka tobaksbruket och arbeta för ett narkotika- och 
dopnings fritt samhälle har länge varit viktiga folkhäl

sofrågor. Att förebygga och skjuta upp ungdomars 
tobak- och alkoholdebut är ett prioriterat område för 
det hälsofrämjande arbetet. 

~ 



Senast Centralförbundet för alkohol-och narko
tikaupplysning (C1\ N) genomförde en drogvane
undersökning i Västra Götaland var 2019. Nedan 
redovisas ett axplock av resultatet. 

I undersökningen uppgav 18 % av eleverna i åk 9 
från Karlsborg sig vara dagligrökare, vilket är högre 
än i Västra Götaland (10 %) . Jämförande siffra för 
elever i Ar 2Gy var 27 % (Västra Götaland cirka 25 
%). Andel dagligsnusare bland åk 9 var 13 %, vilket 
är något högre än Västra Götaland ca 10 % . Motsva
rande siffra för elever i År 2Gy var 18% vilket ligger 
i nivå med övriga Västra Götaland (ca 20%). 

Bland eleverna i åk 9 uppgav 49 % att de druckit al
kohol någon gång de senaste tolv månaderna, vilket 
är en större andel i jämförelse med Västra Götaland 
(ca 40 %) . Av gymnasieeleverna uppgav 73 % att de 
druckit alkohol någon gång de senaste tolv månader
na (Västra Götaland ca 70 %) . 1\ndelen elever i åk 9 
som uppgav att de intensiv konsumerar alkohol var 
7% liksom i Västra Götaland. Jämförande siffra för 
gymnasieeleverna var 27 % (Västra Götaland 22 %). 
f\v lS-åringar från Karlsborg var det 29 % som upp
gav att de blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar, 
v ilket är högre än i Västra Götaland (ca 21 %) Mot
svarande siffra för gymnasieeleverna var 30 % vilket 
är lägre än i Västra Götaland, ca 40 % (CAN, 2019). 

Att fundera över: 

Intensivkonsumtion av alkohol är vanligare bland 
ungdomar som bjudits hemma. 
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Målområde 7: 
Kontroll, inflytande och delaktighet 
Delaktighet och inflytande i samhället är en av 
de grundläggande förutsättningarna för hälsa. 
Människor behöver möjlighet att påverka sina egna 
livsvillkor och samhället de lever i. Brist på makt och 
möjligheter att påverka har ett samband med ohälsa. 

I LUPP-enkäten (2019) uppgav 93 % av ungdo
marna, 13 - 16 år, att de alltid eller oftast känner sig 
trygga i si tt eget hem (NlUCf,'). Resultatet av 2019 års 
drogvaneundersökning visar att 14 % av eleverna i 
åk 9 och Ar 2Gy uppger att de upplevt hot eller hot 
om våld i hemmet, denna siffra är på samma nivå i 
Västra Götaland (CAN). 

Skolenkät vårterminen 2019 visar att 58 % av 
eleverna i åk 9 upplevde att de var med och på
verkade skolmiljön (Skolinspektionen) . Resultatet 
av LUPP-undersökningen (2019) visar att 8 % av 
ungdomarna svarade "ja" på frågan om hen, under 
de senaste 12 månaderna, tagit kontakt med någon 
politiker, tjänsteman eller beslutsfattare i kommunen. 
Samtidigt uppger 10 % att de inte tagit någon sådan 
kontakt men att de kunde tänka sig att göra det. När 
det gäller möjligheter att föra fram åsikter till dem 
som bestämmer i kommunen svarade 28 % att de 
inte vet vilka möjligheter de har och 38 % uppgav 
att de hade ganska stora eller stora möjligheter att 
framföra sina åsikter. På frågan om du vill med och 
påverka i frågor som rör din kommun, svarade 52 % 
att de vill detta (MUCP). 
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KORT OM KARLSBORG 

KUNG CARLS BORG 
Ryssarnas upprepade angrepp mot Finland och 
Östersjökusten efter Karl XII:s död blev uppho
vet till att regeringen så småningom antog den 
centralförsvarsplan som ivrigt förespråkades av 
bl a statsrådet Baltzar von Platen. Den 11 augusti 
1819 fattade kung Karl XJV Johan det avgörande 
beslutet: 

" ... en fästning ska/i i Västergiitland anlåggas 
vid Vanäs å Vätterns strand." 

Fästningen fick till en början namnet Vanäs, som 
1832 byttes till Carlsborg, Kung Carls egen borg. I 
fredstid skulle krigsmateriel förvaras i fästningen. I 
krigstid skulle man sätta kungafamiljen, regeringen, 
Riksbankens guldförråd och kronjuvelerna i säker
het i Karlsborg, Sveriges reservhuvudstad. 

KARLSBORG IDAG 
Nuvarande Karlsborgs kommun bildades 1971 ge
nom en sammanslagning av dåvarande Karlsborg 
och delar av Undenäs och Mölltorps kommuner. I 
kommunen finns rikligt med sjöar och stora orörda 
naturområden för rekreation. 

Kommunen erbjuder det mesta ifråga om god 
boendemiljö, vacker natur, båt- och friluftsliv och 
en väl utbyggd samhällsservice. Ett gott urval 
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av bostäder och en aktiv näringslivsbefrämjande 
verksamhet gör kommunen intressant för både 
inflyttare och näringsliv. D essutom finns goda 
kommunikationer via Skövde till både Göteborg 
och Stockholm. 

SAMHÄLLE, ARBETE OCH NÄRINGSLIV 
Ungefär 50 % av arbetstillfällena finns inom of
fentlig verksamhet och de största arbetsgivarna är 
Karlsborgs kommun och Försvarsmakten med Liv
regementets husarer (K3). K3 utbildar en luftburen 
bataljon och en underrättelsebataljon och ansvarar 
för flygningar med UAV, obemannade luftfarkoster. 

Vid K 3 finns också Fallskärmsjägarskolan och 
Försvarsmaktens överlevnadsskola, därutöver 
Örebro/Värmlandsgruppen som utbildar en del av 
Hemvärnet. 

I övrigt finns flertalet arbetstill fällen inom handel 
och tillverkning. 

Bortsett från den offentliga sektorns framträdande 
roll är Karlsborg en småföretagarkommun. Fler
taletföretag har under 10 anställda och bedriver 
verksamhet inom tillverknings- och tjänstesektorn. 

Karlsborg har ett mycket vackert läge invid Göta 
Kanal och Vätterns strand i den nordöstra delen av 
Västra Götalands län. En stor del av kommunens 
landyta är riksintressant för sin natur och kultur
bygd. 
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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Verksamhetens uppdrag 
Gullspångs kommun är värdkommun för den gemensamma lönenämnden. 
Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner ingår i lönenämnden. 

Nämnden fullgör medlemskommunernas uppgifter inom området för löne- och 
pensionsadministration samt ansvarar för uttag av den personalstatistik som 
medlemskommunerna önskar ta del av. 

Lönekontoret är lokaliserat till Hova. Här görs även löner åt Tolkförmedlingen Väst, Biosfär och 
Kooperativet laxen. 

1.2 Viktiga händelser under året 
Det har varit ett händelserikt år för lönekontoret. Olika information och data har önskats ta fram 
ur systemet för analys och strategisk planering i verksamheterna. Den här situationen visar med 
tydlighet hur viktigt det är att ha bra förutsättningar och att lön görs rätt. 

I en tid när beslut ofta ska baseras på data, så spelar lön en allt större roll. Lönesystemet 
innehåller mycket data som kan ge värdefull information om verksamhetens viktigaste tillgång, 
bara att hämta för den som vet hur, och har förmågan att analysera den. 

På grund av Covid-19 fick personalen i mars lämna sina arbetsplatser på kontoret, till fördel för 
distansarbete som sedan fortsatte året ut. Detta har mynnat ut i ett nytt sätt att arbeta och öppnat 
ögonen för arbetsuppgifter som tidigare gjorts av vana. 

Fokus har fortsatt legat på digitalisering och en e-tjänst för förtroendevaldas ersättning har 
implementerats. Ett utbildningsprogram för kommunernas chefer har arbetats fram under året 
och kör igång i januari 2021. 

Två kontorslokaler har sagts upp som ett led i det besparingskrav som ligger på verksamheten. 

1.3 Framtid 
I digitaliseringens fotspår går allt fler myndigheter mot ökad standardisering och öppnar upp för 
nya sätt att ta in data. Skatteverket banade vägen och fler rapportmottagare är på gång. Tack vare 
AGI har hanteringen av sjuklönekostnader och nedsättningar av arbetsgivaravgifter förenklats. P å 
det här sättet får vi ett bättre informationsflöde och möjlighet till en mer snabbfotad löneprocess. 
Bra systemstöd och tydliga löneprocesser är det som kommer ligga till grund för att klara 
anpassningen till ett än mer digitaliserat arbetssätt. Fler och fler efterfrågar digitala lösningar 
framför traditionella pappersblanketter, för att möta behovet så behöver nya arbetssätt och 
metoder tillämpas. När det gäller lönerollen och dess utformning skiftar nu fokus från ren 
administration till ett större fokus på konsultation. Detta märks även i kravställningen på vad man 
ska kunna, och möjliggörs också tack vare den teknikutveckling som sker. Detta i sin tur ställer 
högre krav på kompetens och fortbildning hos personalen på lönekontoret. 

E n av de samverkande kommunerna kommer att lämna samarbetet vilket gör att den fortsatta 
verksamheten måste anpassa sig utifrån de nya förutsättningarna. 

1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 
Två av fyra verksamhetsmål är uppfyllda. Lönekontoret har fått mycket beröm för sin goda 
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service och professionella bemötande i den enkät som skickades ut för att följa upp målen. 

Pengarna som avsattes till digitaliseringsprojektet kring förtroendevaldas ersättning behövde inte 
användas till fullo då projektet blev försenat i och med corona, detta tillsammans med ökade 
intäkter från bland annat Kooperativet Laxen och Biosfär innebär att verksamheten gör ett 
överskott. Det beslutade inköpsstoppet samt restriktivitet med kurser och konferenser har också 
bidragit till överskottet. Atgärder för en minskad budget inför 2021 är vidtagna och förändringar i 
lokaler och neddragning av personal har genomförts för att klara besparingen på 2%. E n del av 
de besparingsåtgärder som vidtagits under året har gett effekt redan under 2020 och är också en 
av orsakerna till överskottet. 

1.5 Nämndens måluppföljning 

1.5.1 Inflytande och ansvar 

Enkelt att komma i kontakt med kommunen 

•• 
Nämnd/verksamhe Målvärde 
tsmål 

Det är enkelt att 
komma i kontakt med 
personal på 
Lönekontoret 

minst 90 

Utfall 

Det är enkelt att komma i kontakt med personal på Lönekontoret 

Måluppfyllelse 

96 106,7 % 

En enkät har skickats u t till cheferna i de fyra kommunerna samt till Tolkförmedling Väst. 96% 
tycker att det är enkelt att komma i kontakt med personal på lönekontoret. Målet är därmed 
uppfyllt. Under året implementerades en ny telefonlösning vilket innebar ett gruppnummer till 
lönekontoret som alltid är bemannat under telefontiderna. Funktions brevlådan är också 
välanvänd och personalen jobbar ständigt med att besvara frågor i god tid och att återkoppla om 
svar dröjer. 

Ett hållbart samhälle (socialt, ekologiskt o h ekonomiskt). 

1.5.2 Goda ambassadörer 

Nöjda med verksamheternas kvalitet, bemötande och service. De känner sig delaktiga och är 
stolta över platsen de bor i och verkar på. 

Nämnd/verksamhe Målvärde 
tsmål 

'-.. • Personal- och 
lönesystem uppfyller 
verksamhetens behov 
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Utfall 

minst 90 

Måluppfyllelse 

92 102,2 % 
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Nämnd/verksamhe Målvärde 
tsmål 

< Verksamheten 
upplever att de får ett 
professionellt stöd. 

Utfall 

minst 95 

Personal- och lönesystem uppfyller verksamhetens behov 

Måluppfyllelse 

91 95,8% 

E n enkät har skickats ut till cheferna i de fyra kommunerna samt till Tolkförmedling Väst. 92% 
av cheferna tycker att personal och lönesystemet uppfyller verksamheternas behov. Målvärdet är 
därmed uppfyll t. Under året har ett stort arbete pågått med att förbättra och utveckla 
lönesystemet, i syfte att göra det mer användarvänligt och modernt. Några funktioner som 
utvecklar systemet än mer har köpts in och kommer att fortsätta utvecklas under kommande år. 

Verksamheten upplever att de får ett professionellt stöd. 

E n enkät har skickats ut till cheferna i de fyra kommunerna samt till Tolkförmedling Väst. 91 % 
av cheferna upplever att de får ett professionellt stöd av lönekontoret. Målvärdet är därmed inte 
uppfyllt. Värdet har minskat sedan mätningen år 2019, en orsak till detta kan vara att det under 
hela 2020 varit restriktioner för deltagande i kurser vilket gjort att kompetensutvecklingen på 
lönekontoret har halkat efter. 

Inför år 2021 finns e tt utbildningsprogram för chefer framtaget och varje månad kommer man 
som chef att erbjudas möjlighet att delta i utbildning i Personec P, Medvind och Utdata. 

1.5.3 Att vara medarbetare i Gullspångs kommun 

Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

I I \ 

Nämnd/verksamhe Målvärde 
tsmål 

Utfall Måluppfyllelse 

Medarbetarna på 
lönekontoret kan 
rekommendera 
vänner och bekanta 
att söka anställning på 
lönekontoret. 

minst 80 73 

Medarbetarna på lönekontoret kan rekommendera vänner och bekanta att söka 
anställning på lönekontoret. 

91,3 % 

Mätningen gjordes i samband med medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år, 
frågan som ställdes var "jag rekommenderar kommunen som arbetsgivare". Måluppfyllelsen har 
höjts sedan förra mätningen gjordes men når inte hela vägen upp till mål. Under 2021 kommer 
resultatet av medarbetarundersökningen att arbetas vidare med för att förbättra de delar där det 
finns brister. 
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1.6 Ekonomisk sammanställning 

1.6.1 Gullspång - Resultatsammanställning ansvar 

(Resultat efter återbetalning av överskott) 

Budget 2020 Bokslut 2020 Budgetavvikelse 

21116000 

92018 

Lönenämnd 

Nettokostnad 

Lönekontor 
MTG 

Intäkt -11 195 

Personalkostnader 8 450 

Övriga kostnader 2 745 

Summa Kostnader 11 195 

Nettokostnad 

0 

-11 238 

8 301 

2 936 

11 237 

0 

1.6.2 Resultatsammanställning - Gemensamma nämnder Gullspång 

(Resultat innan återbetalning av överskott) 

Budget 2020 Resultat 2020 

Intäkt -11 195 -11 738 

Personalkostnader 8 450 8 301 

Övriga kostnader 2 745 2 936 

Summa Kostnader 11 195 11 237 

Återbetalt överskott -500 

1.6.3 Analys av ekonomi 

0 

43 

149 

-191 

-42 

0 

Budgetavvikelse 

543 

149 

-191 

-42 

500 

Lönenämnden gör ett överskott på 500tkr år 2020, vilket har återbetalats till kommunerna enligt 
nedan 
Mariestad: 260 473kt (52%) 
Töreboda: 105 191kt (21 %) 
Gullspång: 65 118kt (13%) 
Karlsborg: 70 127kt (14%) 

Verksamheten har under året haft högre intäkter än vad som budgeterats. Detta beror dels på att 
överskottet från 2019 års resultat fördes över till 2020 för att täcka kostnaderna för ett 
digitaliseringsprojekt, samt intäkter från Kooperativet laxen och Biosfär. 

+ 149tkr på personalkostnaderna beror på en överbudgetering vid året början för att täcka 
eventuella kostnader för föräldrapenning. Det förklaras också genom viss sjukfrånvaro under 
året. 

-191 tkr på kostnadssidan förklaras genom inköp av e-tjänsten "ersättning till förtroendevalda" 
som inte låg med i budgeten. 
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1 Nämndens uppdrag 

Kollektivtrafiknämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg 

och består av två ledamöter och två ersättare från varje kommun. Nämndens uppdrag är 
att företräda kommunerna i samverkansfrågor gällande kollektivtrafikens utveckling. 
Samverkan sker framförallt med Västra Götalandsregionen som är ansvarig 
kollektivtrafikmyndighet och Västtrafik som planerar och utför trafiken. Viss allmän 
kollektivtrafik finansierar nämnden själv, genom tillköpsavtal med Västtrafik. I nämndens 

uppdrag ligger också myndighetsutövning gällande färdtjänst och riksfärdtjänst. Nämnden 
bistås av kollektivtrafikkontoret i Tibro kommun som är värdkommun. På uppdrag av 
ansvarig nämnd i respektive kommun hanteras också frågor som rör verksamhetsresor. 

Exempel på sådana resor är skolskjutsar och resor i samband med socialtjänstens 
verksamhet. 

2 Viktiga händelser under året 

Kommunerna har en samverkansroll i arbetet med kollektivtrafikens strategiska 

utveckling. Under våren var kommunerna därmed delaktiga i arbetet med bland annat 
Västra Götalands trafikförsörjningsprogram för 2021-2025, som tillsammans med 

regionfullmäktiges budget är det dokument som styr kollektivtrafikens utveckling. 

I slutet av 2019 bildades en arbetsgrupp via kommunalförbundet Skaraborg för ett arbete 
med kommunernas prismodell för färdtjänsten. Ett omfattande arbete har gjorts på 
tjänstepersonsnivå under året gällande förslag till nytt färdtjänstreglemente från och med 
2021. Via rekommendation från kommunalförbundet har förslaget antagits i respektive 

kommun under sista delen av året. Därtill beslutade kommunalförbundet om ett 
tilläggsuppdrag gällande prisnivån för längre resor, då flera intresseorganisationer framfört 
kritik i samband med den politiska beslutsprocessen. 

Den pågående pandemin har haft stor påverkan på verksamheten under året och lett till 
anpassningar av arbetssätt och rutiner. Restriktioner i samhället har lett till minskat 

resandebehov inom alla trafikformer och lett till att färre personer ansökt om färdtjänst 
under året. 
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3 Arets ekonomiska resultat 

Kollektivtrafiknämnden Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 

Kostnader, totalt (tkr) 
Hjo kommun 1 553 1 679 1 058 
Tibro kommun 1 724 2 039 1 170 
Karlsborgs kommun 1 926 2 304 1 283 
Kostnader, uppdelat (tkr) 
Trafik Hjo 1 047 1 020 512 
Trafik Tibro 1 218 1 380 624 
Trafik Karlsborg 1 420 1 645 737 
Administration Hjo 506 659 546 
Administration Tibro 506 659 546 
Administration Karlsborg 506 659 546 

Nämndens administrationskostnader är lägre än budgeterat (+113 tkr/kommun). Detta på 
grund av delvis outnyttjad tjänst under året, dels under perioden januari-mars och dels 

under perioden oktober-december. Därtill gällde under första delen av 2020 ekonomisk 
restriktivitet i Tibro kommun, vilket tillsammans med pågående pandemi framförallt 
påverkar kostnaden för kompetenshöjande aktiviteter. 

Arets totala trafikkostnad är för samtliga kommuner betydligt lägre än budgeterat, vilket 

också prognoserna visat på under året. Detta beror till största delen på att resandet inom 
färdtjänsten minskade kraftigt under våren till följd av coronapandemin och de 

rekommendationer som sedan gällt i samhället vad gäller bland annat arbete och 
utbildning på distans samt begränsat deltagande i aktiviteter och socialt umgänge. 
Situationen har också medfört lägre kostnader än budgeterat för delar av den tillköpstrafik 
som kommunerna själva finansierar genom så kallade tillköpsavtal med Västtrafik. 
Resandet är lägre än under föregående år både inom Flextrafiken, som trafikerar 
kommunhuvudorten, och Närtrafiken, som trafikerar landsbygden. Kommunernas 

kostnader för seniorkort (fria resor inom hemkommunen för personer som är 75 år eller 
äldre) är dock i nivå med budget. Detta beror på att kostnaden baseras på antal kort 
istället för faktiskt resande och alltså är densamma oavsett om den enskilde använder sitt 
färdbevis eller inte. 

För Hjo kommun beror budgetavvikelsen för trafikkostnader (+508 tkr) till största delen på 

minskade kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst. Kostnaden för Närtrafik och Flextrafik 
är något längre än budgeterat. 

För Tibro kommun beror budgetavvikelsen för trafikkostnader ( + 756 tkr) också till största 
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delen på minskade kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst och en mindre del av 
avvikelsen beror på minskat resande inom Närtrafik och Flextrafik. 

För Karlsborgs kommun beror budgetavvikelsen för trafikkostnader (+908 tkr) dels på 
minskade kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst till följd av coronapandemin och del på 
att behovet av dagliga färdtjänstresor till/från utbildning minskade kraftigt under andra 
delen av 2019, vilket inte var känt i samband med budgetarbetet för 2020. 

4 Måluppfyllelse 

Den strategiska inriktningen för kollektivtrafiken fastställs av fullmäktige i Västra 

Götalandsregionen i ett trafikförsörjningsprogram. Genom etablerade samverkansformer 
är kommunerna delaktiga i arbetet med att nå de mål som gemensamt formulerats för 
kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland. 

Därtill beslutade kollektivtrafiknämnden om följande mål för 2020: 

Rättssäker, likvärdig och effektiv handläggning 

Målet har inneburit ett fortsatt arbete med förbättrade rutiner och arbetssätt. Dels 

gentemot uppdragsgivande verksamheter i de samverkande kommunerna och dels 
gentemot kommuninvånarna. 

Nedan beskrivs de åtgärder som genomförts under året för att utveckla verksamheten i 
riktning mot målet. 

• Ett utvecklingsarbete har genomförts vad gäller funktionaliteten i 
verksamhetssystemet för färdtjänsthandläggning. Gemensamma mallar 
och formuleringar har setts över och förbättrats, och finns nu tillgängliga i 
systemet. 

• Ett arbete har genomförts gällande rutiner och arbetssätt på enheten utifrån den 
handlingsplan som togs fram inför 2020. Bland annat har GDPR-anpassning av 
blanketter slutförts. Detsamma gäller ett arbete med upphandling av 
verksamhetsresor inom de tre samverkande kommunerna. Av tio planerade 

aktiviteter är tre helt klara och resterande sju är påbörjande och kommer att 

fortsätta under 2021. Påbörjade aktiviteter är bland annat översyn av rutiner för 
avtalsuppföljning samt synpunktshantering. 
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• Uppföljning av handläggningstiden under året visar att i snitt hanterades 

91 % av färdtjänst-/riksfärdtjänstansökningarna inom 15 arbetsdagar. För 2019 var 
motsvarande siffra 89 %. 

• Bevakning av rättspraxis sker kontinuerligt genom tjänsten JP lnfonet och 

deltagande i handläggarnätverk. Ingen dom i överklagat färdtjänstbeslut har 
meddelats under året. 

• Arbetet med att utreda förutsättningarna för ett digitaliserat ansökningsförfarande 

för skolskjuts och färdtjänst har inte påbörjats i någon större omfattning. Detta på 

grund av att lösning via befintlig leverantör av verksamhetssystem inväntas. 

Sammanfattningsvis bedöms att det förväntade resultatet i huvudsak har uppnåtts. 

5 Framtid 

Situationen med pågående pandemi kommer troligtvis att ha en stor påverkan på 

resandet även under 2021. Därtill kan sannolikt vissa förändrade beteenden vad gäller 

distansarbete och resor i samhället att bestå. Vilka anpassningar som krävs och hur det 

kan komma att påverka utbudet av kollektivtrafik återstår att se. För Karlsborgs kommun 

kommer möjligheterna till utökad kollektivtrafik i kommunens norra delar under 

sommarmånaderna att undersökas under nästa år. 

I början av 2021 ska redovisning ske till styrelsen i Skaraborgs kommunalförbund 

gällande ett tilläggsuppdrag i samband med att kommunerna beslutade om ett nytt 

färdtjänstreglemente och prismodell för färdtjänsten. Under den politiska 

beslutsprocessen framfördes kritik från intresseorganisationer gällande nivån på 

egenavgiften vid längre färdtjänstresor. Beroende på vilket beslut som följer av 

tjänstepersonernas redovisning kan kommunerna behöva fatta beslut om ett nytt 
färdtjänstreglemente. 

Under 2021 kommer kollektivtrafikkontoret att genomföra en upphandling gällande 

skolskjutsar i Hjo kommun, med avtalsstart i augusti 2022. Därtill kan planering för nya 

grundskolor i Hjo och Karlsborgs kommun också leda till ändrade behov av skolskjutsar 
under de kommande åren. 

~ 
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