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Verksamhet 
Förvaltningsledning och stab utgör den övergripande funktionen för ledning och 
stöd på kultur- och fritidsförvaltningen. Häri ingår kultur- och fritidsdirektören, 
biträdande förvaltningschefen, personalstab, administrativ stab, ekonomistab och 
strategisk stab. Huvuduppdraget är att vara stödfunktion för kultur- och 
fritidsnämnden och förvaltningens verksamheter i arbetet med att nå uppsatta mål. 
Stabernas arbete inriktas på att stödja direktören, biträdande förvaltningschefen och 
verksamhetscheferna i det dagliga arbetet. 
 
Viktigare händelser 
Kultur- och fritidsverksamheten är en av Karlstadsbornas mest uppskattade 
verksamheter enligt SCB:s Nöjd-Medborgar-Index 2012. Betygsindexet för Kultur 
är 73 och för Idrotts- och motionsanläggningar 67. Endast Vatten och avlopp samt 
Räddningstjänsten ges högre index. 
 
I undersökningen ”Kvalitet i korthet” ser vi att tillgängligheten är hög inom våra 
verksamheter. Kommentarer ges som ”Karlstad ligger på sjätte bästa plats 
avseende öppettider i biblioteket” (21 tim/v mot 12 tim/v i genomsnitt) och 
”Karlstad har bra öppettider i simhallen och ligger klart över medel” (öppet 35 
tim/v mot 25 tim/v i genomsnitt) 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har under året arbetat intensivt med att stärka 
förutsättningarna för Värmlandsteaterns verksamhet vilket resulterat i ett utökat 
ekonomiskt stöd på 500 tkr/år. 
 
Sundstabadet har haft invigning av ”nya” delen och i december 2013 beräknas hela 
anläggningen med ny bassäng, relax, bubbelpoolslagun mm stå klar. Badet har 
även fått ca 2,2 miljoner ur budgeten för konstnärlig gestaltning med verket ”fabler 
i badet”. I barnlagunen kan vi se gestaltningar av Inger och Lasse Sandberg.  
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Avtalet med Great Event of Karlstad har under 2012 resulterat i 37 evenemang på 
KCCC och LLA vilka besökts av 83 000 personer och genererat en total 
omsättning till besöksnäringen på c:a 53 mnkr vilket ger skatteintäkter till 
kommunen på c:a 3,1 mnkr. Ersättningen till Great Event of Karlstad från 
Karlstads kommun uppgår till 1,5 mnkr. 
 
Budgeten för evenemang och besöksstaden uppgick 2012 till 1 150 tkr och 
ekonomiskt stöd har givits till 18 evenemang. 
 
Konstverksamheten har stärkts under året genom att Sandgrund har förvärvats av 
Karlstads kommun och Lars Lerinmuseet öppnat i lokalerna. Etableringen har fått 
stor uppmärksamhet nationellt och antalet besökare har varit drygt 30 000. Intresset 
för de resterande ytorna på ca 350 kvm har varit stort bl a från Konsthantverkarna 
och Konstfrämjandet. Om någon av dessa verksamheter får flytta in skulle det 
stärka konst- och kulturverksamheten ytterligare i området. 
 
Under året påbörjades arbetet med att marknadsföra ett kulturstråk i centrum med 
aktörerna Värmlands Museum, Lerinmuseet, Bibliotekshuset, Karlstad CCC, 
Domkyrkan, UNO, Sverige Amerika Centret, Wermland Opera och Brigadmuseet. 
 
Karlstads kommun  har tvingats att ta över driften av Fröding Arena efter KFUM:s 
konkurs. Även Racketcenter har kommunen tvingats ta över under året. Vi ser både 
en styrka och svaghet i att föreningarna driver kommunens anläggningar. Även 
Hall Alliansen som drivit bowlinghallen i Sundsta idrottshus har avsagt sig 
driftsansvaret. Här har dock en privat entreprenör tagit över driften. 
 
Fotbollen har under året givits allt bättre förutsättningar genom att två nya 
konstgräsplaner invigts, en i Skåre och en i Skattkärr. I kommunen finns nu fem 
konstgräsplaner. 
 
När det gäller Skutbergets utveckling väntar förvaltningen nu på att detaljplanen 
för området ska antas vilket bl a reglerar villkor för marknyttjande. First Camp har 
en ambition att utveckla området med nya stugor, poolanläggning mm och därmed 
öka attraktionskraften för Skutberget. First Camp har sedan förvärvet 2007 
investerat c:a 28 mnkr i Skutberget vilket annars skulle ha varit en kommunal 
kostnad. 
 
Förvaltningen har genomfört eller påbörjat flera strategiska utredningar så som bl a 
samlokalisering av bibliotek och fritidsgård till Fröding Arena, att i samverkan med 
KBAB skapa förutsättningar för verksamheten vid Orrleken och att 
trafiksäkerheten vid Bryngfjordsbackens parkering ska öka. Arenautredningen 
inleddes under hösten med en studieresa för de tre ansvariga förvaltningarna och 
nämnder (KFN, SBN, TFN) till Nässjö, Vetlanda, Växjö, Lund och Vänersborg. 
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Under år 2012 har kommunikationsfunktionen utökats så att förvaltningen nu har 
två kommunikatörer. Detta har gett klart bättre förutsättningar att stödja 
förvaltningen inom det samlade kommunikationsområdet.   
 
I oktober lanserades Karlstads kommuns nya webbplats. Under rubriken ”Uppleva 
och göra” finns nu utökad och förbättrad information om kultur- och 
fritidsförvaltningens utbud och tjänster.  
 
I slutet av 2012 fick nämndsledamöter och ersättare läsplattor (med tillhörande 
utbildning), och från mars 2013 upphör pappersutskicken inför nämndsmöten. 
 
Alla utsedda beställare/attestanter inom förvaltningen utbildades i inköpsrutiner 
och fakturahantering under januari månad. C:a 60 personer genomgick 
utbildningen som genomfördes i samarbete med kommunledningskontorets 
upphandlingsenhet. 
 
Ekonomiskt resultat 
Förvaltningsledningens och stabens resultat redovisar sammanlagt ett minus på      
 2 450 tkr. Orsakerna är främst överskridande på de centralt budgeterade posterna 
för förvaltningens lokalhyror och kapitaltjänstkostnader. Underskottet  
uppgår för dessa poster till 1 800 tkr. I övrigt har staben fått ökade kostnader för 
driften av Fröding arena som förvaltningen fick ta över efter att KFUM Basket som 
skötte driften av arenan gått i konkurs. Totalt överskreds budgeten med 650 tkr. 
För att klara den fortsatta hanteringen av underskottet för kapitaltjänstkostnaderna 
har kultur- och fritidsnämnden fattat beslut om ett treårigt investeringsstopp. 
 
Uppföljning av övergripande mål och åtaganden i strategisk plan 
ARBETSGIVARPERSPEKTIVET 
Mål: Bra ledarskap och medarbetarskap 
Enligt den LMU-undersökning som genomfördes i slutet av 2012 så är 
förvaltningens resultat genomgående bra. Index för medarbetarskap och 
engagemang är bägge höga och bedöms som goda.  
 
Det var dock ett något sämre resultat för ledarskapet. Anledningen till detta var 
redan känd för förvaltningsledningen. Efter att ledningen har fått en ny redovisning 
för nuvarande chefer inom förvaltningen så kan det konstateras att också 
ledarskapsindex är högt.  
 

Mål: God hälsa bland medarbetarna 
Förvaltningen arbetar vidare med den obligatoriska motionen som i dag är 60 
minuter i veckan och en frivillig del på ytterligare 30 minuter.  
 
All personal genomgår en hälsoprofilsbedömning vart tredje år där medarbetare 
med mest ”rött” (varningsområden) får erbjudande om en livsstilskurs vilket har 
fallit mycket väl ut i flera fall.  
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Platt organisation med tydligt ansvar och befogenheter för arbetslag och individ 
bidrar också till god hälsa där medarbetare har betydande möjligheter att påverka 
sin arbetssituation.  
 
Mål: Goda utvecklingsmöjligheter 
Detta är ett område som koncernen måste arbeta vidare med och bli bättre på.  
 
Inom kultur- och fritidsförvaltningen arbetar vi med individuella utvecklingsplaner. 
Cheferna har ett uppdrag att i utvecklingssamtalen arbeta med frågan på ett 
pedagogiskt sätt så att utveckling blir en bredare fråga än ”bara” gå vidare till att 
bli chef.  
 
Mål: Ökad jämställdhet och mångfald inom kultur- och fritidsförvaltningen 
En representant från förvaltningen har deltagit i JäMå-nätverket för utbyte och 
omvärldsspaning inom kunskapsområdet. 
 
Inom avdelningen Öppen fritidsverksamhet har HBTQ-certifiering påbörjats. 
 
Styrsystem/Kavalitetsarbete 
Mål: Servicegarantier och kundenkäter ska utvecklas 
Tre servicegarantier har tagits fram under året. Verksamheter som utfärdat 
garantier är fritidsgårdarna, sommarsimskolorna och bokningen. 

 
Mål: E-tjänster införs för merparten av kommunens verksamheter 
E-tjänster finns inom tre verksamhetsområden bibliotek, Uno och föreningsstöd. 
Här kan man t ex låna om böcker, ansöka om ungdomspengar och ansöka om vissa 
föreningsbidrag. E-tjänsterna finns tillgängliga på kommunens hemsida. 
 
Övriga kommentarer kring det gångna året 
Utökningen av kommunikationsfunktionen har gett kultur- och fritidsförvaltningen 
klart bättre förutsättningar att stödja förvaltningen i kommunikationen med 
medborgare, marknadsföra förvaltningens verksamheter och att arbeta mer aktivt 
med pressbearbetning. Även den strategiska planeringen, inklusive 
mediebevakning och medieanalys inom förvaltningens område kan nu utföras på 
ett bättre sätt. Beslutet att avveckla medborgarkontoren medförde en stor aktivitet 
från allmänheten under våren, och under hösten hanterades ett stort antal 
synpunkter och frågor om Sundstabadet. Dessa frågor hanterades av 
kommunikatörerna. 
 
I oktober lanserades Karlstads kommuns nya webbplats. Förvaltningens 
kommunikatörer har, med underlag från verksamheterna, lagt många arbetstimmar 
på att publicera förnyad och fördjupad information på webbplatsen. Därtill har ett 
stort arbete lagt på webbplatsens nya funktion ”Hitta och jämför service”. 
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I samband med arbetet och lanseringen av nya karlstad.se 2012 skapades en ny 
webborganisation i Karlstads kommun där varje förvaltning har en huvudredaktör, 
redaktörer och publicerare. Under 2013 kommer förvaltningens redaktörer att 
engageras i statistikarbetet och vi kommer att arbeta med statistiken som ett 
redskap att förbättra och öka kvaliteten på karlstad.se.  
 
Under året har ett arbete påbörjats för att bättre utnyttja ärendehanteringssystemet 
W3D3 som ett verktyg för planering och uppföljning av kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet. Arbetet med att komma till rätta med den så kallade 
ärendebalansen kommer att fortsätta även under 2013.  
 
Under 2012 beslutade kultur- och fritidsnämnden att lägga ner medborgarkontoren 
i Molkom, Kronoparken/Skattkärr och Vålberg ur besparingssynpunkt vilket ledde 
till att en medarbetare blev övertalig.  
 
Det beslutades också att Turistbyrån med tre medarbetare organisatoriskt ska 
tillhöra Kontaktcenter som öppnar i Bibliotekshuset under januari 2013. 
 
Mycket utbildnings- och planeringsarbete har under slutet av året lagts ner inför 
införandet av det nya personal-och lönesystemet Heroma som ska driftsättas den    
1 april 2013.  
 
Framtiden 
Fröding Arenaavtalet med KFUM basket byggde på att föreningen skulle bidra 
med tjänster motsvarande 600 tkr. Efter KFUM:s konkurs övertog kultur- och 
fritidsförvaltningen driften av arenan. Budget för detta saknas. 
Vi ser inte att någon förening i dagsläget kan ta över driften på samma villkor som 
avtalet med KFUM innebar. Under 2013 undersöker vi två möjliga lösningar, att 
förlägga den av politikerna föreslagna nya öppna mötesplatsen till Fröding Arena 
eller att se på möjligheten att anläggningen drivs genom s.k. arbetsintegrerade 
sociala företag. 
 
Flertalet av verksamheterna med betalande publik inom kultur- och fritidssektorn 
har tappat publik. Detta leder till att basverksamheten får ekonomiska problem där 
publikintäkter är en viktig del av en förenings ekonomi. Oftast blir konsekvensen 
att man söker utökat kommunalt stöd. 
 
Föreningar som driver kommunens anläggningar och verksamheter tenderar att 
minska i omfattning. Svårigheten att få ideella krafter till föreningarnas styrelser 
samt problem med ledarförsörjning är några problemområden. 
 
Stödet till förvaltningen i kommunikationsfrågor kommer fortsatt att vara i fokus. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har ett stort behov av att marknadsföra en stor 
mängd aktiviteter ofta, både på webbplatsen och via andra kanaler. Medborgarnas 
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engagemang i förvaltningens verksamhet är dessutom stort, sjutton 
medborgarförslag och 103 synpunkter under 2012 visar på detta..  
 
Både biblioteksverksamheten och turismen löser sin webbpublicering med egna 
resurser och i samverkan med andra aktörer, men behovet av kommunikationsstöd i 
övrigt är stort i hela förvaltningen. Tid och resurser kommer under 2013 att 
avsättas för analyser av målgrupper och medieval, samt för utvärdering av gjorda 
kommunikationsinsatser. 
 
Införandet av personal- och lönesystemet Heroma kommer att innebära 
förändringar för både chefer och medarbetare. I princip kommer lönehanteringen  
att ske i digital form. På sikt innebär denna förändring minskad central 
administration. 
 
En arenautredning ska genomföras. Uppdraget syftar till att utifrån en helhetssyn 
lägga fast en långsiktig inriktning, prioritering och ambitionsnivå för arenor utifrån 
idrottsrörelsens önskemål och behov. Utredningen ska ange förslag på lokalisering, 
etappindelning, prioriteringsordning och finansiering.  
 
En översyn av lokalutnyttjandet ska genomföras under 2013. Utredningen syftar till 
att hitta möjligheter att effektivisera lokalutnyttjandet inom samtliga verksamheter 
och på sikt minska förvaltningens lokalkostnader. 
 
Andra stora utredningar med ekonomisk inriktning ska genomföras under 2013.    
Bl a kommer avgiftsnivåerna för planhyror och matchavgifter att ses över och ev 
förändras. Dessutom planeras för att genomföra en grundlig genomlysning av den 
sk 0-taxans effekter på barn och ungdomverksamheten inom idrotts- och 
kulturföreningarna. 
 
 
Verksamhetsstatistik 
  2010 2011 2012  
Antal diarieförda ärenden 858 728 772  
Antal diarieförda handlingar 3002 2667 2862  
Antal medborgarförslag 12 24 17  
Antal diarieförda synpunkter inkl facebook 50 82 103  
Bokförda elektroniska fakturor 7 964 7 809 7 469  
Bokförda manuella fakturor 578 543 678  
Bokförda kundfakturor 921 1 019 965  
   

 



Dnr KFN-2013-39 sid 7 (7)

 

 

 

 

 

Personalnyckeltal 

    2010     2011     2012   
                    

  Totalt K M Totalt K M Totalt K M

               
Anställda med månadslön            
(mätdatum november)                       

Antal anställda med månadslön 187 102 85 186 101 85 195 107 88

Antal tillsvidare 175 95 80 172 90 82 176 93 83

Antal heltidsanställda 154 81 73 152 78 74 166 86 80

Genomsnittlig ålder 48 48 49 49 48 49 48 48 48

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 0,93 0,92 0,94 0,93 0,91 0,94 0,94 0,93 0,95

Antal anställda 60 år eller äldre 28 12 16 29 15 14 31 20 11

Helår:                  

2,97 4,14 1,62 3,84 4,35 3,25 3,64 3,78 3,57
Sjukfrånvaro i procent av avtalad 
atbetstid/år                

Andel friska/år 97,03 95,86 98,38 96,16 95,65 96,75 96,36 96,22 96,43

Antal tim övertid/år 2 076 767 1 310 2 281 780 1 501 2 256 974 1 282

Antal tim mertid/år 1 784 832 952 1 193 348 845 1 206 347 859

Timavlönade                

Antal arbetade timmar under året 35 718 19 943 15 775 40 105 24 175 15 930 38 357 23 117 15 240
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Statistik information/kommunikation - webb 
  

Under 2012 har kommunen gjort om hemsidan karlstad.se vad gäller såväl design 
som struktur. Den nya karlstad.se lanserades 24/10 2012. Med anledning av denna 
förändring är webbstatistiken uppdelad på ett annat sätt för 2012 än tidigare. 
Statistiken för den gamla webben redovisas i tabell 1 för tiden 1/1-23/10 2012 och 
kan jämföras med samma period 2010 och 2011. Statistiken för den nya webben 
redovisas i tabell 2 för tiden 24/10-31/12 2012 och kan inte jämföras med något 
tidigare år. För den perioden redovisas i tabell 3 också sex av våra större ”enheter”. 
Nästa år det vill säga 2013 kan vi jämföra perioden 24/10-31/12 med 2012. Åren 
därefter kan vi jämföra 1/1-31/12 igen.  
 
Webbstatistik karlstad.se 1/1 – 23/10 2012 
 I den första tabellen: Antal unika träffar på första sidan av Kultur och fritid och 
första sidan på de kategorier som ligger direkt under Kultur och fritid under 
perioden 1/1-23/10 2012 jämfört med samma period 2010 och 2011. Observera att 
det inte är det totala antalet träffar inom Kultur och fritid utan kategoriernas första 
sidor.  
 
TABELL 1 2012 2011 2010 
1: a sidan Kultur och 
fritid 

78 824 84 755 90 129 

1: a sidan Barn och 
unga 

14 531 13 508 14 438 

1: a sidan Bibliotek 68 979  72 212 69 450 
1: a sidan 
Evenemang, kultur 
och nöjen 

20 125 23 123 21 948 

1: a sidan Friluftsliv 9 875 11 035 12 208 
1: a sidan 
Föreningsliv 

4 624 5 330 6 269 

1: a sidan Idrott och 
motion 

20 584 22 194 26 350 

1: a sidan Senior 4 032 4 544 3 392 
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Webbstatistik karlstad.se 24/10 – 31/12 2012 
   
I den andra tabellen: Antal unika träffar på första sidan av Uppleva och göra och 
första sidan på de kategorier som ligger direkt under Uppleva och göra under 
perioden 24/10-31/12 2012. Observera att det inte är det totala antalet träffar inom 
Uppleva och göra utan kategoriernas första sidor.  
 
TABELL 2 2012 
1: a sidan Uppleva och 
göra 

16 379 

1: a sidan Bibliotek 13 408 
1: a sidan Boka och hyra 
lokal 

1 059 

1: a sidan Evenemang 7 322 
1: a sidan Friluftsliv och 
motion 

2 531 

1: a sidan Föreningsliv, 
stöd och stipendier 

658 

1: a sidan Idrott och sport 3 431 
1:a sidan Kultur 2 396 
1:a sidan Mötesplatser 959 
1: a sidan Parker och lek 744 
1:a sidan Turism 1 422 
 
I den tredje tabellen: Antal unika träffar på första sidan av Sundstabadet, Arenan, 
Seniorernas hus, Alsters herrgård, Uno och Kommunarkivet under perioden 24/10-
31/12 2012. Observera att det inte är det totala antalet träffar inom respektive 
”enhet” utan kategoriernas första sidor.  
 
TABELL3 2012 
1: a sidan 
Sundstabadet 

8 905 

1: a sidan Arenan 2 576 
1: a sidan 
Seniorernas hus 

593 

1: a sidan Alsters 
herrgård 

3 472 

1: a sidan Uno 740 
1: a sidan 
Kommunarkivet 

301 

 
Med vänlig hälsning 
 
Nina Boström 
kommunikatör 
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Kultur- och föreningsstöd årsberättelse 2012 
  

 
Verksamhet 
Utifrån givna resurser skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt och varierat 
kultur- och föreningsliv i Karlstad. Det gör vi genom effektiv handläggning av 
stöd, bokning av kommunala idrottsanläggningar, uthyrning av Arenan för 
scenkonst, Arenans bio, Skaparverkstan, Alsters herrgård samt kommunens arbete 
med konst 
 
Viktigare händelser 

 Putte i Parken arrangerades för första gången i Karlstad 
 Ansvaret för idrottsskolans verksamhet flyttades till kultur- och 

fritidsförvaltningen. 
 World Challenge i innebandy avgjordes i Karlstad 
 EM i Curling för damer och herrar spelades i Karlstad med deltagare från 

27 nationer 
 Årets utställning i Museiparken prövade att låta fem konstnärer skapa verk 

specifikt för utställningen. För första gången med ett interaktivt verk. 
 Konst och motion förenades genom verket Portal med puckar som 

placerats på Skutberget. 
 Servicegaranti för besked om bokning av idrottslokal infördes 
 En programgrupp för Bibliotekshuset startade arbetet med att stärka 

Bibliotekshuset som kulturhus. 
 Kulturnatten 10-årsjubilerade och utvidgades till att omfatta även 

Wermland Opera, Värmlandsteatern och Sverige Amerikacentret. 
 Alltid minnas, manifestationsdagar till Kristallnattens minne genomfördes i 

samarbete med ABF, Svenska kyrkan m fl. 
 

Ekonomiskt resultat 
Kultur- och föreningsstöd uppvisar ett överskott 2012. Överskottet beror främst på 
att en tjänstetillsättning gjordes senare än planerat då den framtida finansieringen 
var oklar tills Kommunfullmäktige beslutat om budget för 2013. Allmän 
ekonomisk återhållsamhet har också bidragit till att budgeten kunnat hållas, flera 
områden har därför ett positivt resultat vilket är viktigt för helheten och för 
framtiden.  
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Skulpturutställningar visar ett underskott som täcks av det egna kapitalet enligt 
planerat. 
 
2012 fick vi särskilt tillägg på 350 tkr för att öka stödet till föreningar som sköter 
skidspår, en ökning som nyttjats fullt ut enligt plan. 
 
Uppföljning av övergripande mål och åtaganden i strategisk plan 
ATTRAKTIV STAD 
Mål: Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad 
Ett brett utbud av kultur är av stor betydelse dels för var människor väljer att 
bosätta sig, dels för att människor ska trivas där de bor. Under 2012 inleddes ett 
arbete för att stärka samverkan i Bibliotekshuset för att möta efterfrågan på en 
mötesplats för kultur. Första åtgärden har varit att skapa en gemensam 
programgrupp för alla som erbjuder publik verksamhet i huset. Syftet är att 
förbättra kommunikationen och skapa ett gemensamt programblad med utbudet 
samlat. 2013 kommer det att presenteras. Nästa steg är att utveckla de 
synergieffekter som uppstår genom samarbetet i programgruppen. 
 
Inom kultur- och föreningsstöd har en tjänst omformats för att samla uppdraget att 
arbeta med Arenas film och scenkonstverksamhet, utställningar i huset och 
Skaparverkstadens verksamhet i rollen som kulturproducent. Detta för att kunna 
satsa på att utveckla såväl innehållet i verksamheterna som publikarbetet. Under 
2012 har tyngdpunkten för utvecklingen legat på Arenans filmverksamhet. En ökad 
satsning på aktuell film och ett förnyat programblad samt nyhetsbrev har lett till att 
publikgenomsnittet på filmvisningarna ökat.  
 
Från och med 2012 höjdes budgeten för det firande kring nationaldagen som 
arrangemangsenheten inom kultur- och föreningsstöd ansvarar för. Evenemanget 
lockar en stor publik och presenterar ett brett utbud av främst lokalt anknuten 
underhållning av hög kvalité.  
 
EN STAD FÖR ALLA 
Mål: Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre 
Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med spontan och drop-inidrott är ett sätt att 
försöka locka fler att vara fysiskt aktiva. Verksamheterna är komplement till de 
aktiviteter som föreningsidrotten erbjuder baserat på den kunskap som finns om att 
den organiserade idrotten inte når alla. Under 2012 har ett nytt sätt att organisera 
drop-inidrotten utvecklats för att få tydligare skillnad jämfört med organiserad 
idrott. Spontanidrottsmedlen är fr.o.m. 2012 återställda till ursprunglig nivå 300 
tkr, och fördelas enligt fastställda kriterier. 
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Mål: Karlstadsbornas förutsättningar för ett liv fritt från diskriminering, 
kränkningar och våld ska öka 
Karlstads kommun ger betydande stöd till föreningslivet i Karlstads kommun och 
förlitar sig i stor utsträckning på att detta är det bästa sättet att skapa ett brett och 
mångfasetterat utbud av aktiviteter. Föreningarna motsvarar också dessa 
förväntningar i hög grad. Det finns dock ett flertal områden där föreningslivet kan 
bli betydligt tillgängligare för fler människor och kultur- och föreningsstöd 
samarbetar därför med Värmlands idrottsförbund för att utbilda föreningar i 
värdegrundsfrågor. En seminarieserie som inleddes 2011 avslutades under våren 
2012. Serien kommer att följas upp och nya insatser planeras baserat på resultatet. 
 
Övriga kommentarer kring det gångna året 
Under våren stod det klart att Skaparverkstaden skulle tvingas flytta ur de lokaler 
den haft i markplanet i Bibliotekshuset. Flytten beror på att Rådrummet flyttat in. 
Ett arbete pågår för att, genom ombyggnad i biblioteket, skapa en ny lokal som är 
anpassad för verksamheten. Ombyggnationen är kopplad till ombyggnaden på 
bottenplanet för Kontaktcenter men ligger sist i processen vilket inneburit att 
Skaparverkstaden sedan hösten 2012 saknar lokal för sin verksamhet. Kultur- och 
föreningsstöd har ett åtagande i den strategiska planen att skapa möjligheter för 
drop-inkultur vilket starkt begränsas tills Skaparverkstaden åter har en fast lokal. 
 
Tjänsten som kulturproducent har omformats och nybesatts. Tjänsten har nu fokus 
på det utbud som produceras i Bibliotekshuset i form av film, utställningar och 
uthyrning av Arenan till externa aktörer för musik, teater dans med mera. 
Förändringen har medfört att större fokus kan läggas på att utveckla såväl innehåll 
som publikarbete. 
 
Framtiden  
Vi ser att det blir allt svårare för föreningar att driva större evenemang med enbart 
ideella insatser. Dels för att kvalitetskraven på evenemangen ökar men också för att 
det blir allt svårare att engagera ideella krafter. För att Karlstad även 
fortsättningsvis ska kunna vara en framgångsrik evenemangskommun bör 
kommunen därför stötta föreningar och organisationer att söka amarbeten med till 
exempel näringslivet eller andra föreningar. 
 
Kommunens idrottslokaler som bokas av föreningsliv, företag och privatpersoner 
har de senaste åren blivit allt fler. Trycket på att boka är också mycket stort. Det 
medför att arbetsbelastningen på personalen ökat och det finns nu behov att 
förändra arbetssättet med att fördela tider i lokalerna. Ökade möjligheter till 
direktbokning av strötider via Internet är ett sätt men även arbetsmetoden för den 
schemaläggning som sker inför idrottssäsongerna behöver ses över. 
 
Barns och ungas möjligheter att vara aktiva även utan att organisera sig i 
föreningar bör öka. Det är en nationell trend att intresset för sådana möjligheter blir 
allt större och kommunen har en viktig uppgift att möta detta. Satsningar på 
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spontan- och dropin idrott och kultur är ett led i detta. Men det finns ett betydande 
behov att utveckla fler platser och former för att möta fler och nya målgrupper. 
 
På senare tid har barnfattigdom uppmärksammats i Sverige. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har en roll att spela för att motverka den segregation som 
uppstår på grund av detta bland annat genom föreningsstödet och satsningar på 
anläggningar och aktiviteter. En översyn av stödreglerna kan vara en del i detta 
liksom insatser för att stimulera föreningar att ta ett större socialt ansvar. 
 
Nyckeltal och verksamhetsstatistik 
 
Verksamhetsstatistik 2010 2011 2012 
Bokningstillfällen idrottsanläggningar 64 102 58 026 62919
Bokade timmar flickor/kvinnor Tot 97 214 99252 912691

Bokade timmar pojkar/män  0
Intäkter av bokningen 2 159 107 1.999.790 2.312.630
Skolidrott antal arrangemang  6 3 1

Antal deltagare 1487 806 500
Drive in idrott antal tillfällen  53 75
Antal bidragsberättigade barn- och 
ungdomsföreningar  

175 176 144

Medlemmar pojkar 7-20 år 6920 9575 6534
Medlemmar flickor  7-20 år 6008 7662 5361
Antal deltagartillfällen  556 390 530152 2

Antal bidragsberättigade kulturföreningar 100 104 98
Verksamhetsbidrag i kronor 26 482 000 26 623 000 27 926 000
Antal barnkulturprojekt 41 29
Deltagare skaparverkstaden 631 462 163
Deltagande pojkar 250 144 31
Deltagande flickor 381 318 132
Antal workshops under våren  7
Antal workshops under hösten   9
Nyttjade dagar sept-maj  261 246
Nyttjade dagar juni-aug  40 40
Vuxenfilm  162 217 222
Besökare 4035 6657 8460
Uthyrningar antal program 143 117 111
 2010 2011 2012

                                                      
1 Från och med 2011 var avsikten att presentera statistiken fördelat på flickor/pojkar. Det 

har tyvärr inte varit möjligt att få in ett tillfredsställande underlag varför en sådan 

uppdelning inte kan göras på ett tillförlitligt sätt. 
2 Siffrorna för första halvåret 2012 har tyvärr raderats ur systemet och går inte att återställa 

varför denna uppgift inte går att få fram. 
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Besökare 11771 10953 11283
Barn/ungdoms o skolprogram 111 81 73
Besökare 10 162 8396 6680
Övriga KFF-program 14 12 17
Besökare 507 1526 1774
Öppetdagar Alsters herrgård  131 131 133
Antal öppettimmar 893 893 901
Antal besökare 46015 43605 46103
Utställningar i bibliotekshuset 32 27 20
Praktikanter mm kortare än 1 mån  0 1
Praktikanter mm längre än 1 mån  1 2
 
 
Övrig statistik 2010 2011 2012 

Antal bidragberättigade föreningar 175 176 144 
Antal medlemmar 7-20 år 12 928 17 237 11 895 * 
         varav flickor 6 008 7 662 5361 
         varav pojkar 6 290 9 575 6534 
Arenan    
Antal besök 26 475 27 532 28197 

Antal program 430 427 423 
 
 

Nyckeltal  2010 
 

2011 
 

2012 
    

Besökare/Arenaprogram  65 67

Nettokostnad/Arenaprogram (kostnad för hyra, 
underhåll, tekniker)   

 
           2274 kr 1994 kr

Antal besökare/öppettimme på Alsters herrgård   49 51

Antal föreningsmedlemmar 7-20 år/antal barn o 
ungdomar 7-20 år i kommunen    1,6 1,1* 
Antal deltagare barnkulturprojekt/antal barn o 
ungdomar 0-20 år i kommunen   

 
0,7

 
1,21

 
* Siffran är betydligt lägre än föregående år och en förklaring är att förvaltningen 
ännu inte fått in medlemsrapportering från flera av föreningarna.  
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Årsberättelse bibliotek, medborgarkontor och 
arkiv 2012 
  

 
Verksamhet 
Biblioteken har enligt bibliotekslagen till uppdrag att främja intresset för läsning 
och litteratur, för information, upplysning och utbildning samt kulturell 
verksamhet. Biblioteken ska tillgängliggöra databaserad information till 
medborgarna och ägna särskild uppmärksamhet åt grupper med särskilda behov bl 
a genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former som är 
särskilt anpassade efter deras behov. 

Biblioteken ska också ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom 
att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade för deras behov 
för att på så vis stimulera till läsning och främja språkutvecklingen. 

Både bibliotek och medborgarkontor ska värna demokrati och yttrandefrihet som är 
viktiga grundpelare i det svenska samhället. 

Biblioteket är en mötesplats och en plats för upplevelser.  
 
Stadsbibliotekets uppgift är dessutom att vara samordnare för 
biblioteksverksamheten, ge service åt filialbiblioteken, erbjuda ett brett utbud av 
medier, vårda och utöka den lokalhistoriska samlingen (Värmlandssamlingen) som 
ett lokalt och nationellt uppdrag. Filialernas uppgift är att bedriva 
biblioteksverksamhet i sitt närområde. Barnavdelningen ska tillgodose barn- och 
ungdomars litteraturintresse under deras fritid, barnbokbussen ge service till 
förskolorna och skolbibliotekscentralen vända sig till grundskolans pedagoger med 
medieförsörjning och expertkunskap. 
 
Medborgarkontorens syfte är att förbättra tillgängligheten till kommunal service, 
stärka banden mellan ytterområde och centralort, vara en plats dit invånarna kan 
vända sig med frågor och funderingar samt öka närheten mellan beslutsfattare och 
invånare. 
 
Kommunarkivet förvarar och vårdar kommunens historiska arkiv och främjar dess 
användning i kulturell verksamhet och forskning. Kommunarkivet normerar och 

Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad  Besöksadress: Bibliotekshuset V:a Torggatan 26  karlstad.se 

Tel: 054-540 00 00  E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se  Org.nr: 212000-1850  Säte: Karlstad  PlusGiro: 81 74-5  Bankgiro: 405-2213    
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utövar tillsyn över arkivverksamheten i koncernen, i syfte att underlätta insynen i 
den kommunala förvaltningen, effektivisera kommunens informationshantering 
och skapa förutsättningar för arkivens framtida användning i kulturell verksamhet 
och forskning. Kommunarkivet ger även råd i arkivfrågor. 
 
Viktiga händelser 

 9 januari öppnar stadsbiblioteket med sitt nya stöld-, in- och 
utlåningssystem med 1800 besökare på en dag 

 18 april vinner Bokbryggan det nationella Eldsjälspriset och belönas av 
Barnboksakademin för sitt arbete med att främja läsningen bland barnen i 
Karlstads kommun 

 I augusti beviljas Värmland tillsammans med tre andra län 10 miljoner 
kronor från ESF-rådet till ett kompetensutvecklingsprojekt för 
bibliotekspersonalen i de fyra länen, Värmland, Dalarna, Gävleborg och 
Uppsala län 

 13 september utses barnavdelningen på Karlstads stadsbibliotek till Årets 
vardagshjältar 2012  

 27 september vinner Bibliotek Värmland priset Årets bibliotek och hyllas 
för sitt gedigna samarbete på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 

 Beslutet att lägga ned samtliga medborgarkontor i kommunen togs under 
våren och resten av året präglades verksamheterna av det beslutet. Två av 
de anställda går över till Kontaktcenter i augusti. 20121231 upphörde 
medborgarkontoren. 

 Kommunarkivet har under året gett ut en historisk antologi över den 
kommunala självstyrelsens 150-åriga tillvaro i Karlstadsområdet. Förutom 
att uppmärksamma jubilaren Karlstads kommun med föregångare syftar 
boken till att marknadsföra kommunarkivet som kunskapskälla och 
stimulera användningen av arkiven i historisk forskning. Boken är också 
ett viktigt led i kommunarkivets positionering som en aktör inom 
kulturarvssektorn, och som en resurs för forskning och 
kunskapsinhämtning.  

 Karlstads kommuns stads- och kommunhistoriska uppsatspris delades ut 
för fjärde året. Priset gick i år till Alexander Gaute för hans B-uppsats i 
historia ”Sola i Kallsta. Ett arbete kring monument och historiebruk i 
Karlstads kommun”.  

 
Ekonomiskt resultat 
Ingångsläget för bibliotek, medborgarkontor och arkiv var i budgeten för 2012 ett 
underskott på nära en miljon kronor. Vi har under året försökt minimera resultatet, 
men trots detta inte lyckats, utan verksamhetens resultat ekonomiskt följde den 
lagda budgeten.  
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Uppföljning av övergripande mål och åtaganden i strategisk plan 
 
ATTRAKTIV STAD 
Mål: Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad 
Ingen av verksamheterna Bibliotek, medborgarkontor och arkiv har egna mål under 
rubriken Attraktiv stad i den strategiska planen för 2012-2014, men undersökningar 
visar, bl a Rudolf Antonis undersökning om kulturens betydelse för 
stadsutvecklingen, att kulturen är en viktig faktor för att en stad ska bli attraktiv att 
bosätta sig och vara verksam i. Genom våra verksamheter bidrar vi till att göra 
Karlstad till en attraktiv stad. 
 
Med jubileumsboken Pionjärer, kravaller och fattiga bönder har kommunarkivet 
bidragit med ny kunskap om kommunens historia och den tradition av kommunal 
självstyrelse vår nuvarande kommun vilar på. Förhoppningsvis bidrar boken till att 
fler får upp ögonen för arkiven och den kunskap om samhället och det förflutna 
som man kan hämta där.  
 
UTBILDNING OCH KUNSKAP 
Mål: Barns och elevers förutsättningar för fortsatta studier och arbete ska 
förbättras 
I den strategiska planen för 2012 till 2014 finns målet att biblioteket ska ta fram 
metoder för att mäta betydelsen av bibliotekens tjänster för barns språkutveckling. 
Biblioteket påbörjade ett samarbete med Nyeds skola för att tillsammans med dem 
ta fram en metod. Under tiden hittade man att det redan finns flera metoder där 
man kan avläsa om läsfrämjande åtgärder får effekt bland de deltagande barnen, bl 
a genom skolans nationella prov. Därmed fanns ingen anledning att själva ta fram 
egna metoder, utan det viktigaste är att de läsfrämjande åtgärderna görs och följs 
upp. Uppdraget och målet därmed avslutat. 
 
 
Genom kommunarkivets samarbete med universitetets historieämne, och det arbete 
vi lägger ned på att serva och vägleda historiestudenter, släktforskare och andra 
arkivanvändare, bidrar vi till att allt mer kunskap om både Karlstads och enskilda 
personers och släkters historia produceras. Denna kunskap är viktig inte minst för 
förståelsen av sig själv och den tid och det samhälle vi lever i idag. Kommunens 
stads- och kommunhistoriska uppsatspris verkar i samma riktning genom att 
stimulera användningen av kommunens arkivbestånd i historisk forskning.  
 
För att mäta resultatet av vårt arbete med att öka användningen av arkiven i 
kulturell verksamhet och forskning har vi i tidigare årsberättelser räknat antalet 
forskarförfrågningar. Uppdraget gavs av nämnden inför verksamhetsåret 2009, 
basåret sattes till 2006 och målet till att årligen öka användningen med 10 %. 2012 
ökade användningen med 45 %. Sedan 2009 har användningen, enligt detta mått, 
ökat med 96 %, och sedan basåret 2006 med 421 %.  
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EN STAD FÖR ALLA 
 
Inte heller under denna rubrik finns några mål beskrivna för bibliotek, 
medborgarkontor och arkiv, men även här bidrar vi till målet genom vår breda 
verksamhet riktar som sig till alla.  
 
STYRSYSTEM/KVALITETSARBETE 
Under 2012 har biblioteket tillsammans med övriga bibliotek i länet utfört en 
brukarundersökning av våra tjänster på webben, bibliotekvarmland.se. Bland våra 
e-tjänster kan nämnas omlån, reservationer, inköpsförslag, e-bokslån och boka 
dator.  
 
Kommunarkivet ansvarar för kvalitetssäkring av arkiv- och dokumenthantering i 
koncernen. Detta sker genom normering, tillsyn och rådgivning. Fokus för årets 
arkivtillsyn har legat på information i verksamhetssystem.  
 
Kommunarkivet har under 2012 genomfört en brukarundersökning med fokus på 
hur våra besökare upplever den service och det bemötande de får hos oss. Enkäten 
har bara funnits i vår forskarvrå i stadshuset, vilket innebär att de av våra forskare 
som har tagit del av materialet i vår forskarsal på Arkivcentrum inte har kunnat 
delta i undersökningen. Inte heller har de som endast varit i kontakt med oss per 
telefon eller e-post kunnat delta. Svarsfrekvensen bland dem som faktiskt har haft 
möjlighet att delta har dessvärre inte varit särskilt hög – endast 11 svar har lämnats 
in. Av de svarande var sex män och fem kvinnor, och tio av dem räknas till 
användarkategorin ”forskare” medan en ville ha kopia på sitt betyg.  
 
Responsen från besökarna är nästan entydigt positiv. I service och bemötande 
lämnades nio 5:or, en 4:a och en 3:a på en 5-gradig skala, och i kundnöjdhet nio 
5:or och två 4:or – detta trots att inte alla fann den information de sökte. Någon 
skillnad i hur män och kvinnor eller olika åldersgrupper har upplevt sitt besök och 
vårt bemötande kan inte urskiljas.  
 
ARBETSGIVARPERSPEKTIV 
Under 2012 startade EU-projektet KUBen, som är ett kompetensutvecklingsprojekt 
för bibliotekspersonal för att öka anställningsbarheten. Fokus i projektet är 
individens kompetensbehov inför framtiden och innehåller fyra spår, lärande, IT, 
marknadsföring och bemötande. Två grundläggande spår som ska genomsyra 
övriga lärprocesser är jämställdhet och tillgänglighet. Kultur- och 
fritidsförvaltningen satsar på motion på arbetstid för att öka den goda hälsan bland 
de anställda. Under hösten genomfördes en LMU-undersökning vars resultat 
kommer att arbetas med under året som kommer.  
 
Övriga kommentarer kring det gångna året 
Stadsbiblioteket fortsätter att ha öppet 350 dagar per år. Användningen av 
bibliotekens e-tjänster ökar och utlånen av e-böcker fortsätter att öka markant. En 
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överenskommelse mellan skolan och biblioteken, bl a i e-boksfrågan, behöver tas 
fram. Under 2012 hade vi 30 000 fler besökande till våra bibliotek än året innan. Vi 
ökar också antalet användare till det trådlösa nätet som finns på Studiehyllan och i 
övriga stadsbiblioteket. Antalet utlån av e-böcker har fördubblats. Vår statistik 
bekräftar det resultat som kommer fram i de undersökningar som görs av SOM-
institutet i Göteborg. Biblioteksbesökare önskar både fler e-tjänster och utökat 
öppethållande vid biblioteken i Sverige. Bibliotekets roll som mötesplats ökar. 
  
2012 har delvis präglats av personalsituationen på kommunarkivet. Under året har 
vi tappat två av tre arkivarier: en i februari efter en överenskommelse mellan 
arbetsgivare och arbetstagare och en i december efter begärd tjänstledighet för att 
pröva ett annat jobb. Detta har medfört att vi har fått prioritera ganska hårt. Bland 
annat har vi tvingats avbryta det digitaliseringsprojekt som vi tillsammans med 
arbetsmarknads- och socialförvaltningen drog igång 2011. Mycket av det 
grundläggande arbetet är dock gjort, och vi hoppas kunna fortsätta och avsluta 
projektet vid ett senare tillfälle. Även arkivtillsynen påverkas av 
personalsituationen. Den särskilda inriktningen mot information i 
verksamhetssystem som årets tillsyn hade hann bara genomföras på kommunens 
förvaltningar. Tillsynen beräknas komma igång igen 2014, och då med start på 
bolagssidan (inkl. stiftelser och räddningstjänstförbundet), men förmodligen med 
en annan inriktning, beroende på vilka kompetenser vi lyckas knyta till oss under 
2013.  
 
En del betydande framsteg har gjorts i ordnings- och förteckningsarbetet, bl.a. i 
skolarkiven, men den återstående arbetsstyrkan har fått ägna en stor del av sin tid åt 
att besvara förfrågningar, och hjälpa våra forskare. Att detta arbete har varit 
tidskrävande beror dock inte enbart på att vi har varit underbemannade; antalet 
förfrågningar har varit ovanligt stort i år och det är särskilt de tidskrävande 
forskarförfrågningarna som har växt i antal. Antalet förfrågningar ökade 2012 med 
ca 50 st. jämfört med de senaste åren, och som diagrammet nedan visar är det de 
externa förfrågningarna som ökar, medan de interna (från kommunens 
förvaltningar och bolag) minskade obetydligt. Den positiva trenden med 
förhållandevis få interna förfrågningar håller alltså i sig, och den innebär att 
kommunens myndigheter i allt högre utsträckning ombesörjer sin egen 
närarkivfunktion medan kommunens arkivmyndighet kan ägna mer tid åt sitt eget 
uppdrag. Av de externa förfrågningarna är det som sagt forskarförfrågningarna som 
ökar mest, vilket är mycket positivt och troligen kan tas till intäkt på att vårt 
forskningsfrämjande arbete har varit framgångsrikt.  
 
Under 2012 präglades medborgarkontorens verksamhet av beslutet att 
verksamheten skulle upphöra vid årsskiftet. Under året genomfördes flera för 
orterna viktiga arrangemang tillsammans med andra, föreningar mm på respektive 
ort.  
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Framtiden 
Attraktiv biblioteksverksamhet med brett utbud 
Den stora utmaningen framöver blir att hitta modeller för kompetensutveckling, 
personalförsörjning, marknadsföring, nya e-tjänster och en budget i balans. Dessa 
frågor är viktiga för biblioteken i Karlstads kommun de närmaste åren för att kunna 
behålla den goda kvalitén i verksamheten som finns idag. 
 
Ny skollag ställer krav på skolbibliotek 
En ny skollag togs av riksdagen den 22 juni 2010. Den ska tillämpas på 
utbildningarna från den 1 juli 2011. I lagen står att alla elever, även de som går i 
friskolor, ska ha tillgång till skolbibliotek. I Biblioteksplan för Karlstads kommun, 
(KF 23 april 2009) fastslås att Barn- och ungdomsnämnden och Karlstads-
Hammarö gymnasienämnd har ansvar för skolbiblioteken.  
 
Arbetet med att nå målet i den strategiska planen att utveckla samverkan mellan 
skolbibliotek och biblioteksfilialer har påbörjats med en kartläggning av dagsläget.  
 
E-arkiv 
Den stora frågan för den närmaste framtiden inom arkivsektorn är e-arkivfrågan. 
Den har varit aktuell under ett antal år nu, dock i huvudsak på ett teoretiskt plan. 
Fortfarande står de allra flesta arkivinstitutioner, inte minst inom kommunal sektor, 
utan e-arkivlösning. Därför har SKL gett SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) 
i uppdrag att samordna en upphandling av e-arkiv, som kommer att göra det 
möjligt för alla kommuner som har lämnat in en intresseanmälan att avropa e-arkiv 
när ramavtal har tecknats. Karlstads kommun har anmält sitt intresse och avvaktar 
nu resultatet av SKI:s upphandling som beräknas vara klar i oktober 2013.  
 
Ersättningsnämnden 
Av potentiellt stor betydelse för kommunala arkivinstitutioner under de kommande 
två åren är inrättandet av den statliga Ersättningsnämnden den 1 januari 2013. 
Ersättningsnämnden kommer att pröva rätten till ersättning för dem som 
omhändertogs för samhällsvård mellan 1920 och 1980, och i samband med det 
utsattes för allvarliga övergrepp eller försummelser. Ersättningen ligger på 250 000 
kr och man kan ansöka om ersättning fram t.o.m. den 31 december 2014. Under 
dessa två år räknar man med att ett mycket stort antal ansökningar kommer att 
lämnas in, och i varje enskilt fall kommer man att behöva ta del av den 
dokumentation som finns företrädesvis i landets kommunarkiv. Eftersökningen av 
sådan information är ofta komplicerad och tidskrävande, och sannolikt kommer 
arbetsbelastningen för oss att öka kännbart under den här tiden – det är dock oklart 
i vilken grad så kommer att ske.  
 
Budget i balans 2013-2015 
Förutsättningarna för bibliotek och arkiv att ha en budget i balans under 2013 är 
ganska ansträngda. Under 2014-15 är de dock relativt goda.  
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Rekryteringar 
Under 2013 kommer biblioteket att ha flera pensionsavgångar och 
kunskapsöverföringen samt återbesättningen är en viktig fråga för året som 
kommer.  
 
Kommunarkivet kommer sannolikt att genomföra två nyrekryteringar under 2013. 
Rekryteringen till vakansen från februari är i skrivande stund i stort sett klar, endast 
undertecknande av anställningsavtal återstår. Troligtvis blir det en vakans också 
efter den arkivarie som nu är tjänstledig, och rekryteringen kommer i så fall 
påbörjas i månadsskiftet februari/mars. Det innebär att vi kommer att ha full 
bemanning först efter sommaren, och att viss underbemanning kommer att prägla 
även nästa verksamhetsår.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karlstads stadsbibliotek inkl. medborgarkontor
Nyckeltal och kortfattad verksamhetsbeskrivande statistik 

Nyckeltal 2012 2011 2010

lån/invånare* 7 7,3 7,13
besökare/öppettimme** 50 46 49
ärende/öppettimme medborgarkontoren ej räknat ej räknat 0,58
kostnad/biblioteksbesök **** 73

Verksamhetsbeskrivande statistik 2012 2011 2010

Bibliotekslån ***** 586648 619870 610679
Prenumerationer tidningar, antal titlar 79 81 81
Prenumerationer tidskrifter, antal titlar 726 726 726
Antal språk tidningar/tidskrifter 14 14 14
Antal fjärrlånade språk 24 21 25
Nerladdning e-bok 13586 7408 4135
Abonnemang databaser 13 13 13
Bokningar internet/worddatorer 43032 44647 43164
Bokningar släktforskning/läsapparater 660 650 671
Musiklyssning 494 550 496
Öppettimmar 9550 *** 9707 9300
Besökare 473 380 444300 446832
Studiebesök/visningar 19 17 18
Bokprat 4 3 18
Sagostunder 4 5 23
B K-låntagare med hemsändning 142 121 124
Antal förskolor 50 45 44
Utlämnade gåvoböcker 550 528 831
Programverksamhet/aktivitet 172 184 257
Ärenden medborgarkontoren ej räknat ej räknat 1197

Ett ärende på medborgarkontoret är ett uppdrag från en privatperson eller en kommunal 
tjänsteman/politiker som leder till att samhällsvägledaren agerar utifrån frågan

* inv. räknat på 1 nov. respektive år

** 2011 är första året med 350 dagar öppet/år

*** Medborgarkontorens öppettimmar ej medräknade

**** Hyreskostnader medräknade (utfall 2012 + hyreskostnader)

***** Nytt statistikverktyg för webben med anledning av samarbetet Bibliotek Värmland. Ingen reell 
       minskning har skett



Statistik kommunarkivet 2012 
 

Nyckeltal 
Antal forskningsförfrågningar/antal förfrågningar totalt angivet i procent: 30 % 
 
Antal besökare i snitt/arrangemang: 197,5 (siffran baseras på de årligen återkommande  
arrangemangen Släktforskningens Dag och Arkivens Dag) 
 
 
ARKIVET År 2010 År 2011 År 2012 
Antal förfrågningar totalt 450 446 502 

Antal externa förfrågningar 374 368 431 

Antal forskarförfrågningar 105 104 151 

Antal framtagna arkivvolymer för forskning 348 411 264 

Antal unika besökare på hemsidan 2435 2054 1753 

Antal besökare på Arkivens Dag 450 250 225 

Antal arkivleveranser  4 1 6 

Överlämnat arkivmaterial i hyllmeter 18,5 0,2 22,5 

Antal tillsynsbesök (antal objekt inom 
parantes) 

20 (20) 2 (20) 10 (20) 

 
 
 
 



 
 

 
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 
Turism 
Karlstad  2013-01-07 

Nina Höjdefors, 054-540 24 75 

nina.hojdefors@karlstad.se 

 

 
 

Turismverksamhetens Årsberättelse 2012 
  

Verksamhet 
 Turismverksamheten ansvarar för förvaltning och utveckling av turism 

inom kommunen. Visionen är att Karlstad(sregionen) ska vara Sveriges 
mest gästvänliga region och resans mål. Det mätbara målet utifrån 
kommunstyrelsens beslut är att fördubbla omsättning, antal årssysselsatta 
och skatteintäkter på tio år. 

 
Viktiga händelser 

 Workshopen i januari omfattade 150 affärsmöten på en dag mellan 
aktörerna inom turismnäringen. 

 På spansk riks-tv sändes i oktober ett 15 minuter långt inslag om Karlstad. 
2,3 miljoner personer tittade på programmet. 

 I september flyttade turistbyrån till temporära lokaler i entréhallen i 
Bibliotekshuset i avvaktan på att Kontaktcenters lokaler byggs. 

 En souvenirtävling hölls under våren. De tre finalisternas produkter köptes 
in för försäljning på turistbyrån. 

 Marknadsföringskampanjen i Norge innefattade bl a en tävling i norsk 
riksradio. 

 Arbetet med ett platsvarumärke för Karlstad påbörjades. 
 Det internationella eu-projektet Waterways for growth avslutades. 

 
Ekonomiskt resultat 
Försäljningen via bokningssystemet City Break ökade med 12 procent till 2,7 
miljoner kronor. Det är framförallt paketen Rallybussen i samband med Swedish 
Rally samt Putte i Parken-biljetter kombinerat med boende som har sålt bra.  
 
I september flyttade turistbyrån till en temporär yta bakom rulltrappan på 
entréplanet i Bibliotekshuset. Besökare har haft svårt att hitta dit vilket har 
inneburit färre besökare med lägre försäljning av souvenirer och bokningar av logi 
som följd. Ekonomin är i princip i balans. 
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Uppföljning av övergripande mål och åtaganden i strategisk plan 
ATTRAKTIV STAD 
Mål: Besöksnäringen ska utvecklas 

 Turismverksamheten arbetar kontinuerligt med utveckling av 
besöksnäringen. Det görs bl a genom att skapa mötesplatser för företagen 
göra affärer, exempelvis workshops, informationsmöten och studiebesök.  

 Turismverksamheten har arbetat på flera internationella marknader men 
kommer framöver främst att fokusera på de svenska och norska 
marknaderna för att få största möjliga effekt på de insatser som görs.  

 
Framtiden 
Organisationsförändring 
Från och med 1 januari 2013 går turistbyråpersonalen över till Kontaktcenter och 
turismverksamheten köper fortsättningsvis turistbyråtjänster av Kontaktcenter. För 
att det ska fungera i praktiken gentemot kund är det viktigt med ett mycket nära 
samarbete. Bl a kommer turismverksamheten ha veckovisa ”avdelningsmöten” där 
turistbyråpersonalen deltar. De deltar också i de aktiviteter som anordnas för 
turistnäringen Turistchefen är med vid anställningsintervjuer, etc. Samarbetet 
innebär viss besparing för turismverksamheten även om den inte är så stor som 
tidigare beräknats. Utvärdering av samarbetet görs årligen. 
 
Utmaningar för att nå målen – turism på nationell nivå 
I målen för den nationella strategin för turism ska turismomsättningen fördubblas 
under perioden 2010-2020. Karlstad har tidigare beslutat om samma 
utvecklingstakt. Når vi i Karlstad våra mål innebär det att vi behåller 
marknadsandelen, men att ingen förstärkt positionering för Karlstads del sker.  
 
Enligt TRIP (Turistnäringens utvecklingscenter) förväntas gästnätterna i Sverige 
öka med totalt en procent under 2013, vilket indikerar att målet om en tioprocentig 
ökning kan vara svår att nå. 
 
Nyckeltal för turismen 2010 2011 2012 
Besökare/kundkontakter    

Besök/öppettimme turistbyrån 54 46 1) 
Kundkontakter på telefon/öppettimme 3 2 3 

Kundkontakter e-post och webb/öppettimme  0,4 0,4 0,5 
Kostnad/besök och kundkontakt 34 35 1) 

Kostnad/besök o kundkontakt inkl unika 
besökare till www.destinationkarlstad.se  23 

 
1) 

    

TEMen Turistekonomiska modellen    

Omsättning 826 milj kr 950 milj kr 2) 
Antal årsarbeten 742 830 2) 

Totala skatteintäkter kommunen 54 milj kr 63 milj kr 2) 
Totala skatteintäkter landstinget 27 milj kr 31 milj kr  

    
1) P g a flytt av turistbyrån i september till    
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temporära lokaler som saknar besöksmätare 
kan vi inte redovisa denna uppgift. 
    
2) 2012 års uppgifter kommer april-maj 2013.     

    

 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Nina Höjdefors 
turismchef 
 



 
 

 
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 
Bad och sport 
Karlstad  2013-01-08 

Thomas Holmberg, 054-540 24 48 

thomas.holmberg@karlstad.se 

 

 

 

Årsberättelse 2012 för bad och sport 
  

 
Verksamhet 
 
Verksamhetsområdet bad och sport består i huvudsak av följande verksamheter. 
 

 Sundsta bad och idrottshus  
 Vålbergs sim och sporthall 
 Sundstalägret 
 Sommarsimskola 
 Kronoparksbadet 

 
De anläggningar och lokaler som har använts av föreningslivet har fungerat väl. 
Totalt är det ett 30 tal föreningar som nyttjar anläggningarna både till regelbunden 
träning som till seriespel och andra tävlingar samt arrangemang och cuper.  
Handbollen har numera, efter innebandyhallarnas tillkomst, utökat sina 
träningstider på Sundsta.   
Inom individ- och familjeinriktad motion och rekreation finns sedan flera år 
tillbaka ett önskemål om ett utbyggt badhus. Det är mycket glädjande att det snart 
kommer att vara färdigbyggt ett helt nytt och renoverat badhus. Den nybyggda 
badhusdelen togs i bruk 2012-09-01 och resterande del kommer att färdigställas 
under 2013. 
På motionssidan har det funnits både motionssimningskvällar och ett flertal 
grupper med vattengympa av olika slag. Men framför allt så motioneras det varje 
dag i simhallen under allmänhetens tid då det alltid finns minst tre banor till 
förfogande för motionssim. I Vålbergs simhall har det varje öppethållande dag 
funnits motionstid i två timmar.  
Ett stort antal evenemang och arrangemang har genomförts på våra olika 
anläggningar. Föreningslivet genomför ett antal arrangemang varje år inom sina 
verksamheter. Dessutom hyrs lokalerna ut varje år till speciella arrangemang som 
genomförs av olika entreprenörer. 
 
Sundstalägret är alltid så populärt att det blir 400 barn som deltar vilket är max vad 
verksamheten kan ta emot.  
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Sommarsimskolorna är också en återkommande populär verksamhet som lockar 
400-500 barn varje år till en intensiv simskoleperiod av träning varje dag under 4 
veckor. 
 
Viktiga händelser 
 

 Sundstabadet var stängt i fyra månader (maj-augusti) för att klara en del 
byggarbeten som inte gick att kombinera med badverksamhet. 
 

 Den nya baddelen med upplevelsebadet och den nya 25:an öppnade 
2012-09-01. 
 

 En ny stor parkering blev färdigställd under sommaren norr om 
anläggningen, Denna parkering var efterlängtad framför allt i samband 
med arrangemang.   

 
Ekonomiskt resultat 
 
Bad och sport har ett betydande negativt resultat på cirka 2400 tkr.Det beror till 
stor del på att Sundstabadet delvis är en byggarbetsplats och att till- och 
ombyggnaden tvingade badet att vara stängt under fyra månader. Badet var dåligt 
besökt under våren då den gamla delen fortfarande var i drift och det var mycket 
störande moment från bygget. Under hösten när den nya delen togs i bruk har inte 
prissättningen kunnat höjas till den tänkta nivån på grund av att det inte är 
färdigbyggt ännu.  
På kostnadssidan blev det under hösten ökningar på grund av att det nya 
upplevelsebadet öppnade och en utökning av personalen var nödvändig för att klara 
av säkerheten. Stor osäkerhet rådde också över hur mycket badgäster som skulle 
komma den första tiden. 
 
Uppföljning av övergripande mål och åtaganden i strategisk plan 
 
ATTRAKTIV STAD 
Mål: Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad 
Sundstabadet är för många en efterlängtad investering som kommer att göra 
Karlstad ännu mer attraktivt. Med sin centrala placering kommer många att kunna 
nyttja det utbyggda badet i framtiden och vara en del av det attraktiva Karlstad som 
man med stolthet visar upp.   
 
EN STAD FÖR ALLA 
Mål: Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre 
Sundstad bad och idrottshus har redan en stor betydelse för människors hälsa och 
kommer i framtiden att få en ännu större betydelse. Anläggningen har möjligheter 
att utvecklas till en friskvårdsanläggning där människor får möjlighet att utveckla 
sin fysiska hälsa men också stora möjligheter till rekreation/avkoppling som kan 
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betyda mycket för olika människors psykiska hälsa. Anläggningen betyder också 
mycket för det aktiva föreningslivet i form av tränings- och tävlingsmöjligheter på 
ett attraktivt sätt.    
 
Övriga kommentarer kring det gångna året 
 
Verksamhetschefen slutande sin anställning i slutet av året och den biträdande 
förvaltningschefen fick utöka sina åtagande och bli tillförordnad verksamhetschef 
under den tid som rekryteringen av ny chef kommer att pågå.  
 
Framtiden 
 
Inom verksamhetsområdet är den stor om- och tillbyggnaden av Sundsta badhus 
det som kommer att prägla de närmaste åren. Under slutet av 2013 är det beräknat 
att den sista etappen ska bli färdigställd. Det är mycket planering av hur de olika 
delarna ska nyttjas på bästa sätt.  
Ny verksamhetschef kommer att rekryteras så snabbt som det går vilket betyder att 
en ny chef kan förmodligen vara på plats någonstans vid halvårsskiftet 2013.  
 
Hela ombyggnadsperioden på Sundsta sätter stor press på personalen då det är 
verksamhet som ska fungera under hela byggtiden och samtidigt ska all planering 
och utbildning till det nya klaras av. Inte minst det tekniska som är under mark i 
form av ny teknik för vattenrening, ventilation, larm mm. Detta gör att en tekniker 
från teknik och fastighetsförvaltningen kommer att ”leasas” under 2013 för att 
förstärka den personalgruppen, framför allt så att badets ordinarie maskinister får 
den tid som behövs för att utbilda sig i det nya och hålla en tät kontakt med de 
leverantörer som installerar den nya tekniken.  
 
Ur verksamhetssynpunkt är förväntningarna stora på det nya baddet och det är 
många aktörer som ser fram mot att allt ska bli färdigt. Simklubbarna kommer att 
få mycket goda träningsmöjligheter och man kan förvänta sig att simsporten 
kommer att utvecklas positiv de närmaste åren.  
Skolorna kommer att få en betydligt bättre situation för sin undervisning och för 
sina skolbad. Allmänheten kommer att få fler och bättre möjligheter till olika bad 
beroende av behov kommer det nya badet att kunna svara upp mot den efterfrågan 
som finns i dag på ett mycket bättre sätt än det tidigare var möjligt.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Is och grönt 
 
Karlstad  2012-12-18 

Mikael Eskilsson, 054-540 24 07 

mikael.eskilsson 

Kultur- och fritidsnämnden 

 
 

Årsberättelse 2012 för Is och grönt 
  

 
Verksamhet 
 
Verksamhetsområde is och grönt består av följande verksamheter. 
 

 Våxnäshallen 
 Idrottsplatser 
 Tingvalla Isstadion 
 Norvalla Isstadion 
 Tingvalla IP 
 Spår och leder 
 IP skogen 
 Kalvholmen 
 Bryngfjorden 
 Övriga fritidslokaler 
 Konstgräsplaner 
 Väse sporthall 
 Molkoms sporthall 

 
Is och grönts främsta uppgift är att på bästa möjliga sätt tillgodose kommunens 
innevånares behov och krav på ett rikt utbud av aktiviteter under sin fritid. 
Föreningslivet stimuleras dels genom att ändamålsenliga lokaler och anläggningar 
ställs tills föreningarnas förfogande vilket framförallt stimulerar den 
ungdomsinriktade verksamheten. För de individinriktade motions- och 
rekreationsmöjligheterna erbjuds kommuninvånarna tillgång till ändamålsenliga 
spår, leder, strövområden och anläggningar. 
 
Viktiga händelser 

 Konstgräsplanen  i Skattkärr är färdigställd med möjlighet till 
uppvärmning för vinterträning. 

 Karlstads GP i friidrott har genomförts på Tingvalla IP. 
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 Landskamp i fotboll mellan Sverige f-19–Norge f 19 har spelats på 
Tingvalla IP. 

 Ute-gym har uppförts på Skutberget utefter femkilometersbanan. 
 Upprustning av motionsspår på Skutberget, Vålberg, Edsvalla, I2 och 

Stodene har på börjats under året. 
 Trettondagspilen har genomförts i Våxnäshallen. 
 Utprovning av framtida belysning för motionsspår genomförs på 

Rudspåret. 
 Camping för Putte i parkenbesökarna iordningställdes på Mariebergs IP. 
 En handikappslinga har anlagts på Skutberget. 
 Personalen har utbildats i konstgrässkötsel genom medverkan från Svenska 

fotbollsförbundet. 
 Konstnärlig utsmyckning i motionsspår har genomförts på Skutberget. 
 Nya kartor över motionsspåren och förbättrad märkning av spåren, kartor 

med tillhörande information kommer att finnas på app för smartphones. 
Information finns även på kommunens hemsida tillsammans med 
information om våra övriga idrottsanläggningar.  

 
 
Ekonomiskt resultat 
Is och grönt redovisar ett mindre överskott under 2012. Verksamheten har följt de 
planer som gjorts upp och vissa förändringar har gjorts för att anpassa de behov 
som uppstått under året. 
 
Uppföljning av övergripande mål och åtaganden i strategisk plan 
Mål : Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre 
En s k app är framtagen  med karta och information över de motionsspår och 
idrottsplatser som finns i Karlstads kommun. Verksamheten har investerat i nya 
anpassade maskiner som ska förbättra spårkvalitén och möjliggöra  
användarvänligare motionsspår som kan nyttjas under hela året.  
 
Framtagandet av skötselplaner för idrottsanläggningar, märkning av motionsspår 
samt kontaktuppgifter kommer att öka attraktiviteten för gamla och nya brukare. 
 
Is och grönt har investerat i en anpassad traktor och specialrengörare för att 
ytterligare förbättra underhållet av kommunens konstgräsplaner. 
 
Övriga kommentarer kring det gångna året 
Personalsituationen för Is och grönt har under 2012 påverkats av några långa 
sjukskrivningar. Dessa har varit av sådan karaktär att det bedöms vara mer en 
tillfällighet än en trend att sådana infaller under samma år. 
 
Organisatoriska förändringar genomförs införs sommarsäsongen 2013 med mål att 
höja kvalitén på hela verksamheten. Fokus ligger på att utveckla det vardagliga och 

 



sid 3 (3)

 

 

det långsiktiga arbetet. Utbildning av personal, större flexibilitet och bättre 
anpassade maskiner är medel för att lyckas.  
 
Framtiden 
Is och grönts har god kontroll på verksamhetens samlade budget. Det man kan se är 
att konstgräsplanerna är betydligt dyrare att driva än planerat. Bryngfjordsbacken 
går dock fortfarande med förlust. Ökad tillgänglighet och fler besökare samt  
entreprenören Bryngfjordens Golf AB:s ambitioner bidrar till det negativa 
resultatet. 
 
En stor och viktig fråga inför den kommande budgetperioden är utbytet av 
belysning på våra motionsspår. Finansieringen är i nuläget oklar men det handlar 
om flera miljoner i investeringskostnader. 
 
Investeringsstoppet planerat 2013-2016 medför att underhållet på anläggningarna 
kan bli lidande och att kvalitén sjunker samtidigt som vi bygger upp ett större 
investerings behov till 2016 och framåt. Att inte göra några reinvesteringar i 
maskinparken kan medföra större dyra reparationer och även påverka personalens 
arbetsmiljö.     
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Statistik för verksamhetsområdet Is och grönt 
 
 
 2010 2011 2012 
Tingvalla IP 43 000 44 500 44 000 
Tingvalla Is 35 000 36 500 24 900 
Motionscentral 45 062 i.u. 67 442 
Skutberget spår 87 204 65 133 70 500 
Våxnäshallen i.u. 80 230 80 500 
 
Tingvalla IP 
 
Besöksantalet är stabilt år från år. Det har varit ett antal större arrangemang under 
de senaste åren allt från SM finaler till landskamper. 
Totalt antal besökare   44 000 stycken 
Antalet öppet dagar   183 dagar 
Besökare per dag       240 stycken 
 
Tingvalla isstadion 
Anledningarna till minskningen av antalet besökare på Tingvalla isstadion är bl a 
ett tapp på bandylag och utövare samt skridskoåkare. 
 
Totalt antal besökare 24 900 stycken 
Antal öppet dagar           145 dagar 
Besökare per dag            172 stycken 
 
Motionscentralen 
 
First Camp har installerat en ny räknare på Motionscentralen som räknar alla 
besökare. Tidigare räknades endast betalande gäster. Det gör att statistiken ser lite 
annorlunda ut. 
 
Skutberget Spår 
Mätningen av spåren på Skutberget sker inte under skidsäsong. En ny räknare har 
köpts in och från 2013 räknas alla som nyttjar spåren.  
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Totalt antal öppet dagar 365 stycken 
Totalt antal besökare 70 500 stycken 
Antal besökare per dag 193 per dag 
 
Våxsnäshallen 
 
Hallen nyttjas av IF Göta och Karlstads gymnastikförening som hemvister. 
Våxsnäshallen används av många lag till försäsongsträning, därav den höga 
nyttjandegraden. 
 
 
Totalt antal besökare 80 500 stycken 
Antal öppet dagar           360 dagar 
Besökare per dag            222 per dag 
 
 
 
 
 
  
 
 
Mikael Eskilson  
Verksamhetschef  Is och grönt 
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Årsberättelse 2012 för Öppen fritidsverksamhet 
  

 
Verksamhet 
UNO, Fritidsgårds- och parkleksverksamheten ska erbjuda barn och ungdomar 
mötesplatser med goda vuxna förebilder där ansvar, jämlikhet och hänsyn till 
varandra är bärande principer. Miljön ska även tillgodose besökarnas behov av 
fysisk aktivitet, kultur och ge möjlighet till mångsidiga upplevelser. Ungdomar ska 
ha inflytande över verksamheten. 
Seniorernas hus ska i samverkan med besökarna erbjuda seniorer en mötesplats 
där ansvar, jämlikhet och hänsyn till varandra är bärande principer. Miljön ska 
även tillgodose besökarnas behov av fysisk aktivitet, kultur och ge möjlighet till 
mångsidiga upplevelser. Seniorerna ska ha inflytande över verksamheten. 
 
Viktiga händelser 
Seniorenas hus blir en del av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet. 
UNO, fritidsgårdar, parklekar och Seniorernas hus inleder utbildningsprogram för 
att bli HBT-certifierifierade. 
10-årsjubileum på Tolvmansgatans fritidsgård 
5-årsjubileum för HBTQ-caféet Bfree. 
Sommarverksamheten på Tolvmansgatans fritidsgård startades med verksamheter 
för barn och ungdomar samt feriearbetsjobb för ungdomar. 
UNO utökade sitt öppethållande i den öppna verksamheten, med en dag i veckan. 
Sjösala fritidsgård gjorde en Polenresa i förintelsens spår. Ungdomar utbildas 
teoretiskt och praktiskt för att kunna föra kunskap vidare. 
Samarbete med Rudskyrkan startas. Kvällsverksamhet för ungdomar. 
 
Ekonomiskt resultat 
Verksamheten går med ett litet överskott på 600 tkr. 197 tkr av detta kommer från 
de sökbara pengarna UNO. Det har inte varit så många ansökningar där av 
överskottet. Det ska ses som ett plus-minus-nollresultat. Verksamheterna har följt 
de planer som gjorts upp och smärre förändringar har gjorts för att anpassa sig till 
de behov som uppstått.  
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Uppföljning av övergripande mål och åtaganden i strategisk plan 
 
EN STAD FÖR ALLA 
Mål: Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre 
Samverkan med VOF när det gäller mötesplatser och aktiviteter. Utbildning och 
fortbildning för personalen hos båda förvaltningarna. Spela roll-dagen sker också i 
samverkan dessutom involveras föreningsliv och studieförbunden. 
 
Mål: Karlstad ska vara en av Sveriges bästa hbtq-kommuner 
Öppen fritidsverksamhet driver HBTQ.caféet Bfree. Öppen fritidsverksamhet 
utbildar all sin personal så att verksamheterna blir HBT-certifierade av RFSL. 
 
Övriga kommentarer kring det gångna året 
För att möta framtiden har 2 kvinnliga fritidsledare utbildats inom området, ”Unga, 
sex och internet”. Inriktning mot tjejers användande av nätet. 
Föreningen Seniornet har etablerat sig i Karlstad och har Seniorernas hus som 
verksamhetsplats. 
En ungdomsgrupp, Steg 2, arbetade under året med att samla kläder, leksaker m.m. 
Sedan gjordes en resa till ett barnhem i Litauen för att överlämna sakerna. 
Dessutom upprättades kontakter och planerades för andra gemensamma aktiviteter 
2013. 
Framtiden 
Trots ett gott resultat ekonomiskt under 2012 så kommer det att finnas tankar inför 
2013 vad det gäller den ekonomiska utvecklingen. Öppen ungdomsverksamhet är 
en personaltät verksamhet som alltid har stora ökade kostnader för löner. 
Barnfattigdomen som företeelse är ingen nyhet för oss. Vi har alltid mött dom som 
har det svårt att delta i verksamheter pga dålig ekonomi. Men det är inte bara 
pengar som behövs utan också möjligheten att upptäcka alla verksamheter som 
finns inom kultur och fritidsområdet. Vi har alltid jobbat med utmaningen att se till 
deras behov. Forskning visar på det är fler som har det besvärligt. Det kommer att 
bli en uppgift för Öppen fritidsverksamhet att ta sig an. Vi har under sommaren 
2012 att gjort en satsning och med en försöksverksamhet på Tolvmansgatans fg. 
Detta för att i framtiden möta behov av gratis verksamheter under sommaren. Detta 
kommer att fortsätta och utökas sommaren 2013. 
Öppen fritidsverksamhet fortsätter med de feriearbeten som funnits, inom 
parkleksteatern tidigare tidigare. Det blir både barnteater och musik på gator och 
torg, enligt tidigare modell. Dessutom utökas programmet med ytterliggare en 
vecka med underhållning för karlstadsborna. 
Barnkonventionens genomförande kommer att bli en framtida fråga som alla inom 
kommunal verksamhet kommer att beröras av. Öppen fritidsverksamhet inleder 
under 2013 samarbete med forskare på Karlstads universitet som på sikt kommer 
att utveckla vår verksamhet. 
UNO satsar på en coachutbildning för personalen. Detta för att på ett bättre sätt 
kunna möta ungdomar som vill använda sig av de sökbara pengarna . UNO satsar 
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på hantverk, kurser, utställningar och sina replokaler. Samarbetet med 
studieförbunden utvidgas. 
 
 

Nyckeltal Öppen fritidsverksamhet 2010 - 2012:  

    

 2012 2011 2010 
    

Kostnad/öppettimme:  1277,99 1293,32 1342,29 
    
Kostnad/besök: 96,44 103,7 109,6 
    
Besök/öppettimme: 13,23 12,47 12,25 

    
 
Kommentar till nyckeltalen 2013. 
 
Det har blivit en sänkning av kostnaden per besök. Seniorernas hus finns med i vår 
statistik 2012. De har mycket besök men gör också mycket egen verksamhet själva 
på ideell basis. Dessutom görs verksamhet tillsammans med studieförbunden. 
Övriga verksamheter har dessutom totalt ökat antalet besök. 
 
 
 



Nyckeltal för hela 
enheten: Utfall Flickor Pojkar Totalt Budget Utfall Flickor Pojkar Totalt Budget Utfall Flickor Pojkar Totalt
Kostnad/öppettimme 1277,99 1300,57 1293,32 1311,2 1419,02
Kostnad/besök 96,44 98,14 103,7 105,13 98,88
Besök/öppettimme 13,23 12,47 13,97

Verksamhetsbeskrivande statistik:
Parklekar:
Antal öppetdagar 1007 1012 992
Antal öppettimmar 8962,5 8768,5 8350,5
Antal besök per år 84352 85440 169792 74445 80665 155110 63464 73801 137265
Antal besök per dag 83,77 84,85 168,61 73,56 79,71 153,27 63,98 74,40 138,37
Antal praktikanter/år, 
kortare tid/längre tid 21 19 13

Fritidsgårdar:
Antal öppetdagar 1590 1573 1625
Antal öppettimmar 12435 12244 12015,5
Förmiddag 1410 1210 1199,5
Eftermiddag 6269,5 6258,5 6211,5
Kväll 4755,5 4775,5 4604,5
Antal besök per år,   
Öppen verksamhet 32935 66842 99777 30624 62070 92694 30196 72201 102397
Gruppverksamhet 1474 2350 3824 2145 2670 4815 2345 4068 6413
Föreningsverksamhet 932 2234 3166 867 1805 2672 547 1639 2186
Skolverksamhet 3532 3841 7373 3568 3056 6624 3728 3564 7292
Övrig verksamhet 443 60 503 3931 4414 8345 2821 2954 5775
Totalt 39316 75327 114643 41135 74015 115150 39637 84426 124063
Antal besök per dag, 24,73 47,38 72,10 26,15 47,05 73,20 24,39 51,95 76,35
Antal praktikanter/år, 
kortare tid/längre tid 31 50 53

Antalet tillfällen 119 121 72
Antal besök 4197 3193 7390 4248 3087 7335 1030 1070 2100
Besök per tillfälle 35,27 26,83 62,10 35,11 25,51 60,62 14,31 14,86 29,17

2011 2010
Verksamhetsstatistik för Öppen Fritidsverksamhet 

2012

Övrig verksamhet, Solbacken, Cactus:



UNO:
Antal öppetdagar 264 286 202
Antal öppettimmar 3230 3021 1580
Antal besök per år 19072 9727 28799 20195 14021 34216 44790 19137 63927
besök/arrangemang 4069 3268 7337 5761 5463 11224 6498 7328 13826
Bokningsbart per år 
Danssalen timmar 1193 1117 1458
Stora scenen dagar 216 203 193
lokalerna per år
Danssalen 820 69% 846 76% 786 54%
Stora scen  71 33% 102 50% 112 58%
Övrig statistik: Fördelning av projekt mellan konserter, dansuppvisningar, workshops, utställningar och studiebesök.

Seniorernas Hus:

Antal öppetdagar: 292
Antal besök: 13034 3259 16293
Antal besök/öppetdag 44,64 11,16 55,80

Mätbara mål för hela 
enheten:
Mätbara mål redovisas inte i den 
verksamhetsbeskrivande statistiken. 



Budget
1423,9
101,39
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