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Årsredovisningens avsnitt

Årsredovisningens avsnitt

Vem är årsredovisningen till för?
Karlskoga kommuns årsredovisning lämnas 
av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. 
Årsredovisningen vänder sig också till externa 
intressenter som till exempel kommun invånare, 
banker, leverantörer och olika myndigheter.

Årsredovisningen består av två dokument: 
ett huvuddokument med inledning, förvalt
ningsberättelse och räkenskaper samt en bilaga 
med beskrivning av verksamheterna.

Utöver denna version av årsredovisningen 
gör kommunen också en kortfattad populär
version.

Inledning
Årsredovisningen inleds med att kommunsty
relsens ordförande ger sin syn på 2015. Sedan 
redovisas hur organisationen för kommunen 
och kommunkoncernen ser ut. Här redovisar 
kommunen också de viktigaste händelserna för 
Karlskoga under året som gått samt en översikt 
över de senaste fem årens ekonomi. Avsnittet 
avslutas med en redovisning av kommunens 
intäkter och kostnader.

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller det som 
ska finnas med i en årsredovisning enligt den 
kommunala redovisningslagen. Avsnittet 
börjar med en utblick över omvärlden och 
hur den påverkar kommunernas ekonomi. 
Därefter beskrivs Karlskogas utmaningar och 
möjligheter de närmaste åren och hur Karl
skoga kommun arbetar med god ekonomisk 
hushållning. Sedan följer måluppfyllelsen 
för kommunfullmäktigemålen och hur det 
övergripande kvalitetsarbetet ser ut. Förvalt
ningsberättelsen avslutas med en översikt 
över personalförhållanden och ekonomin för 
kommunen och kommunkoncernen.

Räkenskaper
Det tredje avsnittet redogör för det ekonomiska 
resultatet av kommunens och kommun
koncernens verksamhet (resultaträkning), den 
ekonomiska ställningen vid årets slut (balans
räkning) och verksamhetens finansiering 
(kassaflödesanalys). Därefter följer noter som 
ger mer information om poster i räkenskaperna 
samt de redovisningsprinciper som kommunen 
tillämpar, med begreppsförklaringar.

Verksamhetsberättelser
Det fjärde avsnittet är en bilaga till huvud
dokumentet och beskriver verksamheterna mer 
utförligt. Varje nämnd, inklusive kommun
styrelsen, redovisar viktiga händelser och hur 
det har gått med måluppfyllelsen, ekonomin 
och internkontrollen. Varje nämnd gör också 
en framtidsbedömning och redovisar nyckeltal 
inom styrelsens eller nämndens ansvarsom
råden. Här redovisas även verksamheter och 
resultat för kommunens helägda bolag, övriga 
bolag och förbund.
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Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande

När vi summerar 2015 ser vi ett år med ett bra eko
nomiskt resultat. Vårt finansiella mål, ett resultat
överskott på 2,0 procent av skatteintäkterna, har vi 
uppnått med råge. Resultatet för 2015 uppgick till 
77,4 mnkr, 5,0 procent av skatteintäkterna. 

För fjärde året i rad ökade befolkningen. Nu är 
vi 30 283 personer och utvecklingen pekar uppåt. 
Karlskoga är en attraktiv plats att leva, bo och 
verka i.

År 2015 var ett händelserikt år. Planerade 
utvecklingssatsningar blandades med den kraft
samling som flyktingströmmen till vårt land inne
burit för oss och för andra kommuner. I Karlskoga 
finns nu ett anläggningsboende i privat regi. Under 
en period drev vi själva ett evakueringsboende 
på Migrationsverkets uppdrag. Våra skolor har 
tagit emot över 200 nya elever med varierad skol
erfarenhet och inga kunskaper i svenska språket. 
Socialtjänsten har under året tagit hand om drygt 
100 ensamkommande barn som kommit till 
Sverige och Karlskoga. Det har inneburit stora 
påfrestningar på verksamheterna där våra med
arbetare tillsammans har gjort fantastiska insatser. 

Arbetet med att utveckla Karlskoga fortsätter: 
• Nere vid Möckeln har vi invigt en skatepark och 

ett utegym. För att besökare ska kunna njuta av 
sjöutsikt har vi börjat göra i ordning platser för 
husbilar.

• Vi har byggt en helt ny lokal för vårt korttids
boende, Gästis, ett efterlängtat lyft för verksam
heten som nu kunnat lämna sina slitna lokaler.

• Kontakterna med externa aktörer om nybygg
nation har intensifierats och det finns en stor 
efterfrågan på bostäder och lokaler.

• Arbetet med att öka delaktigheten fortsatte med 
bland annat två medborgardialoger och utveck
ling av ungdomsdialogen.

• Vi har tagit fram en kemikalieplan för att vi ska 
få en giftfri förskola.

Jag började med att skriva att det har varit ett hän
delserikt år. Det har också varit innehållsrikt, vi 
har gjort bra saker och vi ska fortsätta att göra det 
ännu bättre för alla i vår växande stad.

Ett led i att bli ännu bättre som organisation 
är att utveckla vårt interna arbete med mål och 
styrmått. Vi måste bli bättre på att analysera våra 
resultat, och verkligen titta på varför vi inte når en 
del av målen. Verksamheterna måste arbeta med 
att föra ut våra mål även längst ut i organisationen 
för att säkerställa att alla arbetar mot samma mål.

Avslutningsvis vill jag även i år passa på att 
rikta ett stort tack till er alla invånare, företagare, 
anställda, förtroendevalda för de olika politiska 
partierna och alla andra som bidrar till att 
utveckla vår kommun. Tillsammans kan och ska vi 
göra Karlskoga till en ännu bättre plats att leva, bo 
och verka i. 

Kommunstyrelsens ordförande

SvenOlov Axelsson 
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OrganisatiOn

Organisation

Förtroendevalda är våra 
uppdragsgivare
De förtroendevalda i kommunfullmäktige är ytterst 
ansvariga för den kommunala verksamheten. De 
bestämmer vad kommunen som helhet ska upp
nå (mål) och fördelar resurser ur kommunens to
tala budget till de olika nämnderna. Nämnderna, i 
sin tur, fördelar resurser till de verksamheter som de 
ansvarar för och sätter upp mål för vad verksamhe
terna ska uppnå. 

De anställda, medarbetare och chefer, ansvarar 
för att de politiska besluten genomförs, att verksam
heterna levererar en bra kvalitet och utvecklar verk
samheten. De anställda ansvarar också för att pla
nera och följa upp arbetet och att redovisa resultat 
tillbaka till uppdragsgivarna, de förtroendevalda.

Mandatfördelning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslu
tande instans och väljs av kommuninvånarna vart 
4:e år. Kommunfullmäktige består av 47 ordinarie 
ledamöter och 30 ersättare. Denna mandatperiod är 
Socialdemokraterna största parti med 20 mandat. 
Moderaterna är näst största parti med 11 mandat.

I Karlskoga kommun har Socialdemokraterna 
tillsammans med Vänsterpartiet och Liberalerna 
majoritet. Kommunfullmäktiges ordförande är  
Anders Ohlsson.

Kommunfullmäktige beslutar om alla övergripan
de frågor. Kommunfullmäktige väljer också leda
möter till kommunens olika nämnder och styrelser.

Parti Mandatfördelning 

2015–2018

Socialdemokraterna 20

Moderaterna 11

Sverigedemokraterna 4

Vänsterpartiet 3

Miljöpartiet de gröna 3

Liberalerna 2

Centerpartiet 2

Kristdemokraterna 1

SPI Välfärden 1
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OrganisatiOn

Kommunrevision
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Myndighetsnämnd
Karlskoga och storfors

samhällsbyggnadsnämnd

Kultur- och föreningsnämnd

gymnasienämnd
Karlskoga och Degerfors 

Folkhälsonämnd
Karlskoga och Degerfors

Barn- och utbildningsnämnd

socialnämnd

Kommunstyrelsen

Valnämnd

Överförmyndarnämnd
Värdkommun Kristinehamn

administrativ nämnd
Värdkommun Kristinehamn

samhällsbyggnadsförvaltning

Kultur- och  
föreningsförvaltning

gymnasieförvaltning

Folkhälsoförvaltning

Barn- och  
utbildningsförvaltning

socialförvaltning

Kommunstyrelsens  
ledningskontor
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Örebro Läns Flygplats aB  
5 %

Karlskogahem aB 100 %

Parkeringsaktiebolaget 
råkan 10 %

Karlskoga Kommunhus aB  
100 %

Karlskoga Energi & Miljö aB  
med dotterbolag 100 %

Örebroregionen science Park 
aB 20 %

Karlskoga Centrumledning  
20 %

Karlskoga näringsliv och  
turism aB 51 %

Kommunalförbundet
Bergslagens räddningstjänst 34 %
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Kommunstyrelsen

I korthet

Kommunfullmäktige

Avvikelse 2015
–1,28 mnkr

Ansvarsområden
• Kommunfullmäktige

• Revisionen

Ansvarig ordförande
Anders Ohlsson (S)

Ansvarig förvaltningschef
Karin Björkman

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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KommunfullmäKtigeKommunfullmäKtige

Viktiga händelser 2015
• Kommunfullmäktige hade 11 sammanträden 

under 2015.
• Kommunfullmäktige behandlade 221 ärenden.
• 35 motioner kom in.
• 20 medborgarförslag kom in.

Driftredovisning (tkr)
Resultat 2013 Resultat 2014 Resultat 2015 Budget 2015 Avvikelse 2015

Kostnader 2 611 6 394 7 940 6 643 – 1 297
   varav personal 1 579 2 556 3 901 2 858 – 1 043

intäkter – 50 – 86 – 71 – 50 21

nettokostnader 2 561 6 308 7 869 6 593 – 1 276

nettobudget 2 596 6 793 6 593 6 593 0

resultat i förhållande till budget 35 485 – 1 276 0 – 1 276

Kommentarer till driftredovisning

Kommunfullmäktige och revisionen redovisade 
ett underskott på närmare 1,28 mnkr, vilket främst 
beror på högre arvoden till partiföreträdare och 
ökade kostnader för partistöd.

uppföljning av treårsbudget för 2014–2016
Redovisning (tkr) Ingående  

balans 2014

Utfall  

2014

Utfall  

2015

Prognos 

2014–2016

Resultat i förhållande till budget 19 485 – 1 276 – 850

Kommentarer till treårsbudget

Den ingående balansen 2014 samt överskottet 
från 2014 täcker till viss del det underskott som 
kommunfullmäktige har för 2015. Till 2016 har 
kommunfullmäktiges budget ökats och det täcker 

nästan helt de ökade arvodeskostnaderna. Treårs
perioden kommer dock att resultera i ett under
skott om totalt 850 tkr.

investeringsutgifter
Investeringar/inventarier (tkr) Resultat 2014 Resultat 2015 Budget 2015 Avvikelse 2015 Varav överförs 

till nästa år

Voteringsutrustning KF 0 0 500 500 500

summa investeringsutgifter 0 0 500 500 500

Kommentarer till investeringar

Den planerade investeringen i voteringsutrustning 
gjordes inte eftersom man inte har hittat någon ny 
lokal. Budgeten för detta förs därför över till 2016.
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Viktiga händelser

Viktiga händelser 2015

Kommunstyrelsen intensifierade kontakter-

na med externa intressenter om  

nybyggnation.

Integrationsfrämjande 

åtgärder som IT-gui-

der, El-Sistema, 

Världen låter och 

språkcaféer.

Kommunen växer 

– en trend som håller 

i sig.

Två stora projekt startade kring 

ung domar som inte studerar 

eller arbetar. 

Karlskoga forsätter att växa för fjärde året i rad, en 
mycket glädjande trend. Det märks att vi växer, det 
finns en stor efterfrågan på bostäder och intresse 
från butikskedjor och andra aktörer som vill 
etablera sig. Vi har intensifierat kontakterna med 
externa intressenter för att öka nybyggnationen 
och det kommer att ge resultat de närmaste åren.

Den dominerande händelsen 2015 var flykting-
situationen som berörde många av kommunens 
verksamheter. Vi startade evakueringsboende på 
uppdrag av Migrationsverket, ett asylboende eta-
blerades av en privat aktör och vi tog emot många 
ensamkommande barn. Det ställde stora krav på 

kommunen men visade också att vi hade resur-
serna att möta upp dessa behov. Civilsamhället 
ställde upp på ett fantastiskt sätt, med engagemang 
och stort hjärta. 

Utvecklingen av Möckelns stränder fortsatte. 
Vid Boforsudden finns nu en skatepark och bygget 
av ställplatser för husbilar påbörjades. Under 
våren invigde vi ett utegym vid Näset.

Andra händelser som kanske inte syns så väl 
men som är viktiga är att Karlskoga och Storfors 
kommuner inledde ett samarbete med gemensam 
myndighetsnämnd. En kemikalieplan för en giftfri 
förskola togs fram och gymnasiet startade två 
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Viktiga händelser

Flyktingsituationen 

innebar en stor 

kraftsamling för 

många delar av kom-

munens verksamheter. 

Utveckling av strand området 

genom en ny skatepark på 

Boforsudden och ett utegym vid 

Näset.

Två medborgardia-

loger genomfördes, 

en kreativ dialog med barn och unga 

om biblioteket och en om attityder till 

skolan.

Karlskoga och Storfors inledde ett 

samarbete med gemensam myn-

dighetsnämnd.

En plan för giftfri förskola 

har tagits fram.
Korttids boendet Gästis  

byggdes.

stora projekt kring ungdomar som inte studerar 
eller arbetar. Gästis – ett korttidsboende för per-
soner med funktionsnedsättning – fick nybyggda 
lokaler.

Karlskogaborna ska ha möjlighet att påverka. 
Två stora medborgardialoger genomfördes, dels en 
kreativ dialog med barn och unga om bibliotekets 
utveckling, dels en om attityderna till skolan där 
fokus var att se om det finns ett samband mellan 
attityder till skolan och skolresultaten och vad vi 
tillsammans kan göra åt det.

När vi som många andra städer får nya 
medborgare som kommer från andra länder är 

integrationsfrämjande åtgärder viktiga. Under året 
startades projektet IT-guider, där unga nyanlända 
delar med sig av sina IT-kunskaper till framför 
allt seniorer, El Sistema som med hjälp av musik 
stärker barns och familjers känsla av tillhörighet 
oavsett språk. Arrangemanget Världen låter – en 
kulturfestival anordnades och blev en succé, stu-
dieförbundens språkcaféer – alla är insatser som 
främjar integrationen.

Karlskoga ska vara en plats med rum för alla 
oavsett nationalitet och språk.
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Fem år i sammandrag

2011 2012 2013 2014 2015

KOmmUnen OCH KOnsOLiderade BOLag (tkr)

Årets resultat 12,639 99,223 19,933 7,396 126,063

Nettoinvesteringar 246,000 438,400 670,400 288,300 182,491

Tillgångar 3 195,000 3 369,300 3 849,500 3 850,200 3 970,949

Eget kapital 570,569 669,792 689,725 703,300 851,900

Avsättningar och skulder 2 625,000 2 700,200 3 160,500 3 146,900 3 119,049

KOmmUnen (tkr)

Från resULTaTrÄKningen

Verksamhetens nettokostnader 1 348 697 1 347 233 1 393 048 1 444 687 1 479 790

Kronor per invånare 45 539 45 467 46 860 48 070 48 865

Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag, procent 97,0 93,2 94,2 96,3 95,0

Skatteintäkter och statsbidrag 1 390 639 1 445 123 1 478 633 1 500 612 1 558 070

Förändring från föregående år, procent 1,6 3,9 2,3 1,5 3,8

Finansnetto – 12 783 – 21 768 – 37 361 – 18 275 – 882

Årets resultat 54 627 76 122 48 224 37 649 77 398

Kronor per  invånare 1 845 2 569 1 622 1 253 2 556

Från BaLansrÄKningen

Tillgångar 2 253 886 2 382 335 1 788 591 1 796 070 1 958 729

Kronor per invånare 76 104 80 400 60 165 59 761 64 681

Likvida medel 8 975 3 786 101 144 109 138 190 611

Kronor per invånare 303 128 3 402 3 631 6 294

Eget kapital 860 203 936 325 984 549 1 022 199 1 114 354

Kronor per invånare 29 045 31 600 33 119 34 012 36 798

Avsättning och skulder 1 393 683 1 446 011 804 041 773 872 844 375

Kronor per invånare 47 058 48 801 27 047 25 749 27 883

Soliditet, procent 38,2 39,3 55,0 56,9 56,9

Soliditet med hänsyn till alla pensioner, procent – 1,6 1,7 2,1 6,6 12,5

ÖVrigT

Nettoinvesteringar 158 461 187 572 120 936 92 478 68 587

Självfinansieringsgrad, procent 67,8 70,0 91,1 110,5 208,7

Personalkostnader 1 104 446 1 163 692 1 197 140 1 206 674 1 271 612

Förändring från föregående år, procent – 0,8 5,4 2,9 0,8 5,4

I procent av skatteintäkter och statsbidrag 79,4 80,5 81,0 80,4 81,6

Antal invånare  31/12 29 616 29 631 29 728 30 054 30 283

Förändring från föregående år – 52 15 97 326 229

Utdebitering per skattekrona 21,42 22,03 22,03 22,03 22,03

Fem år i sammandrag
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Hit går pengarna

Hit går pengarna

Intäkter
Finansiella intäkter

Försäljnings-
medel

Avgifter och 
ersättningar

Hyror och 
arrenden

Driftbidrag

Generellt
statsbidrag

Kommunalskatt

Kostnader

Finansiella kostnader

Verksamhets-
kostnader

Lokal-/
anläggnings-
kostnader

Bidrag
Anläggn. och material

Personal

Vård och 

omsorg

Funktions-

nedsatta

Grundskola Barn-

omsorg

Gymnasie-

skola och 

vuxen-

utbildning

Gator, 

vägar och 

samhälls-

planering

Individ- 

och 

familje -

omsorg

Bibliotek, 

fritid och 

kultur

Politisk 

verk samhet

28 kr

1 kr

6 kr8 kr

3 kr

12 kr10 kr

22 kr

9 kr

Fördelning av 100 kronor



Förvaltningsberättelse



Förvaltningsberättelse
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Omvärldsanalys

Omvärldsanalys

Svensk konjunkturåterhämtning
Den svenska konjunkturen håller på att återhämta 
sig och tillväxten väntas bli betydligt starkare både 
2015 och 2016 än man tidigare väntat. För 2015 tror 
Finansdepartementet på en BNP-tillväxt på 3,6 
procent vilket är den högsta tillväxttakten på över 
fyra år. Det beror framför allt på konsumtion och 
investeringar.

Arbetslösheten väntas fortsätta minska och 
syssel sättningen väntas fortsätta växa ganska 
snabbt de närmaste två åren och landa på 6,5 
procent 2017. Samtidigt är prognosen osäker i vissa 
delar. Det gäller främst utvecklingen av flyktingsi-
tuationen, som kan bli en annan än den förväntade 
vad gäller hur många som kommer till Sverige, men 
också vad gäller den offentliga sektorns förmåga 
att rekrytera arbetskraft. 

Måttlig tillväxt i omvärlden
Den internationella återhämtningen har varit 
ganska trög. Ett undantag är USA där ekonomin 
växer i hygglig takt och där utvecklingen på arbets-
marknaden har varit stark. I Storbritannien och 
Tyskland utvecklas arbetsmarknaden också starkt 
sedan en tid tillbaka. I tillväxtländer som Ryssland 
och Brasilien är däremot utvecklingen mycket 
svag. Även i Kina gnisslar det nu ordentligt.

Närmare tre fjärdedelar av den svenska 
exporten går till Europa. Problemtyngda länder 
som Brasilien och Ryssland tar emot mindre än 3 
procent av svensk varuexport. De två mer snabb-
växande tillväxtländerna Kina och Indien tog 2014 
emot 3,5 respektive knappt 1 procent av Sveriges 
export. Utanför Europa är den viktigaste mark-
naden USA, dit närmare 7 procent av den svenska 
varuexporten går.

I USA pressas industrin av den starka dollarn, 
medan det ser bättre ut för efterfrågan inom 
landet. Bostadsinvesteringarna är på väg upp och 
tjänstesektorn går relativt bra. Utvecklingen på 
den amerikanska arbetsmarknaden fortsätter 
också att vara stark och arbetslösheten är nere på 
nästan samma nivå som före finanskrisen.

Den amerikanska ekonomin fortsätter växa med 
2,5–3 procent årligen, vilket är en normal siffra his-
toriskt sett. Utvecklingen i Kina beräknas däremot 

fortsätta försvagas, framför allt är utvecklingen 
svag inom byggnadsinvesteringar, vilket beror på 
osäkerhet på bostadsmarknaden. Oron har också 
varit stor på de kinesiska finansiella marknaderna 
med betydande prisfall på Shanghaibörsen som-
maren 2015.

Ryssland och Brasilien är två råvaruexporte-
rande länder som drabbats hårt av prisfallet på 
råvaror. I båda fallen bidrar inhemska faktorer till 
den svaga utvecklingen. BNP beräknas samman-
taget minska de närmaste åren, både i Ryssland 
och Brasilien. Låga priser på olja och gas har också 
en negativ inverkan på Sveriges grannländer. För 
Norge, som är en betydande exportör av olja och 
gas, minskar nu offshore-investeringarna rejält. 
Nedgången är kännbar för norsk ekonomi och 
tillväxten i BNP minskar. Trots fallande krona 
och expansiv finans- och penningpolitik har 
traditionell export bara delvis kunnat kompensera 
för lägre investeringar. Finland påverkas indirekt 
av prisfallet på olja och gas genom den svaga 
utvecklingen i Ryssland och minskningen av den 
betydelse fulla exporten dit. Finland har också 
omfattande strukturproblem i skogs- och elektro-
nikbranschen. Finsk BNP beräknas bli i stort sett 
oförändrad 2016 och bara växa svagt 2017.

Utvecklingen är mer positiv i övriga Europa. 
Tillväxten i Storbritannien ligger stabilt på 2,5 
procent och tillväxten i en rad väst- och centra-
leuropeiska länder är på väg upp mot 2 procent. 
I Tyskland, som vid sidan om Norge är Sveriges 
viktigaste exportmarknad, beräknas BNP öka med 
1,7 procent 2015 och 2,0 procent nästa år.

Mot konjunkturell balans
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver 
i sin ekonomirapport hösten 2015 att utvecklingen 
2017–2019 skiljer sig på flera sätt från utveck-
lingen 2015–2016. En avgörande skillnad är att 
den svenska ekonomin väntas ha en ganska hög 
tillväxt, minskande arbetslöshet och stigande 
inflation till och med 2016, men att åren därefter 
väntas få en mer normal konjunktur, det vill säga 
varken hög- eller lågkonjunktur. Efter 2016 beräk-
nas arbetslösheten och inflationen stabiliseras, 
samtidigt som tillväxten i ekonomin avgörs av 
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befolkningsutvecklingen och långsiktig produk-
tivitetstillväxt. Sveriges BNP beräknas 2017–2019 
växa med drygt 2 procent per år. En sådan tillväxt 
är lite starkare än normalt, men inte om man sätter 
den i relation till befolkningsutvecklingen.

Arbetsmarknaden
Tillväxten i den svenska ekonomin gör att syssel-
sättningen ökar och arbetslösheten gradvis pressas 
tillbaka. I slutet av 2016 beräknas den svenska 
ekonomin nå en balanserad konjunktur. Arbets-
lösheten har då gått ner mot 6,5 procent och infla-
tionen väntas vara cirka 2 procent enligt SKL:s 
bedömning. Åren efter det, då Sverige väntas ha ett 
normalt konjunkturläge, beräknas arbetslösheten 
vara strax över 6 procent och inflationen 2 procent.

Skatteunderlaget
SKL bedömer att tillväxten i skatteunderlaget 
avtar när konjunkturen återhämtat sig. Sedan 2011 
har den reala* tillväxten i skatteunderlaget varje år 
varit starkare än genomsnittet för föregående kon-
junkturcykel (2001–2007). Enligt SKL:s prognos 
växer skatteunderlaget även 2016. Förklaringen 
är att svensk ekonomi tar sig upp ur den djupa 
lågkonjunktur som startade med finanskrisen 
2008–2009, till en konjunkturell balans under 
andra halvan av 2016. Återhämtningsfasen är då 
över vilket innebär att antalet arbetade timmar 
ökar långsammare och det reala skatteunderlagets 
tillväxt minskar. En snabbare prisökningstakt 
innebär ändå att det nominella* skatteunderlaget  
fortsätter att växa ganska mycket.

Men det är inte bara priser och löner som stiger 
snabbt i en starkare konjunktur. Kostnaderna ökar 
för de kommunala tjänstepensionerna till följd 
av det nya sättet att indexera inkomstanknutna 
allmänna pensioner från och med 2017. Det 
innebär att kommunsektorn påverkas på två olika 
sätt; både försämrat skatteunderlag och ökade 
pensionskostnader. Sammantaget betyder det att 
inbromsningen blir kraftigare i reala termer än i 
nominella.

Kommunernas ekonomi
Allt fler äldre, snabb befolkningstillväxt till följd 
av flyktingsituationen samt ökade kostnader 
och investeringsbehov gör att kommunsektorns 
ekonomi är i ett mycket svårt läge. SKL räknar 
med ett sammanlagt resultat för kommunerna 
på 7 miljarder kronor 2015. Men då ingår en 

engångsintäkt på 3,5 miljarder från AFA Försäk-
ring. Räknar man bort engångsintäkten innebär 
det en försämring av resultatet med 6,5 miljarder 
jämfört med 2014. Skatteunderlaget ökade totalt 
sett men eftersom befolkningen samtidigt ökat 
har resultaten försämrats till följd av kraftiga 
kostnadsökningar. Bland de stora verksamheterna 
har kostnaderna för förskolan, grundskolan och 
hemtjänsten ökat betydligt 2015. SKL bedömer att 
flyktingmottagandet ökar kraftigt de kommande 
åren. 2016 väntas också en markant ökning av rikt-
ade statsbidrag, som dock motsvaras av ungefär 
lika stora kostnader. 2019 kommer gapet mellan 
kostnader och intäkter att motsvara över 1 krona i 
skattehöjningar.

Inför 2016 höjer 21 kommuner skattesatsen, 
medan nio kommuner sänker den. I övrigt skat-
teväxlar kommunerna och landstingen i två län. 
Medelskattesatsen höjs med 5 öre till 20,68 procent 
i kommunerna 2016. 

Befolkningsutveckling och prognos
Den 31 december 2015 hade Karlskoga 30 283 invå-
nare enligt statistik från Statistiska centralbyrån, 
SCB. Befolkningen har ökat varje år sedan 2012. 
Ökningen är totalt 667 personer under perioden 
varav 229 invånare 2015. Födelseöverskottet var 
–72, invandringsöverskottet 281, inrikes flytt-
ningsöverskott tio och SCB:s justeringspost var tio 
personer för 2015. 

Befolkningsutveckling i Karlskoga 2011–2015

2011 2012 2013 2014 2015

29 616 29 631 29 728 30 054 30 283

Förändring 15 97 326 229

Befolkningsprognoser är svåra att göra med tanke 
på vad som händer i omvärlden. Den senaste från 
SCB beskriver en fortsatt befolkningsminskning 
för Karlskoga. Det finns dock en fördröjning i 
SCB:s prognoser, vilket gör att befolkningsutveck-
lingen de närmaste åren är mycket osäker. Den 
befolkning på 30 283 personer som kommunen har 
idag, väntas kommunen uppnå igen först år 2025, 
enligt SCB:s prognos.

* Den reala tillväxten är ökningen i verkligt värde, dvs. där 

man räknat bort inflation. Nominell tillväxt är ökningen 

utan justering för inflation.
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Utmaningar och möjligheter de 
närmaste åren

Mottagande av nyanlända
Under hösten 2015 kom ett stort antal asylsökande 
till Sverige och Karlskoga. Flyktingsituationen var, 
och kommer att fortsätta vara, en stor utmaning 
för Karlskoga kommun och dess verksamheter. 

Förutom att 200 till 300 personer per år själva 
väljer att bosätta sig nära släkt och vänner i 
Karlskoga, kommer fler nyanlända att anvisas till 
Karlskoga med anledning av den nya lagen om ett 
gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända 
som träder i kraft 1 mars 2016.

Antalet ensamkommande barn som anvisades 
till Karlskoga ökade drastiskt 2015. Kommunen 
tecknade en ny överenskommelse med Migrations
verket för 2016 om mottagande av ensamkom
mande barn, som innebär ett större antal anvisade 
ensamkommande barn för Karlskoga kommun. 
Antalet asylsökande i kommunen har ökat då 
Migrationsverket 2015 upphandlade ett asylboende 
i Karlskoga med 416 platser. Kommunen har ansvar 
för att erbjuda förskola och skola till alla asyl
sökande och nyanlända barn och ungdomar. En 
av kommunens viktigaste framtidsfrågor är därför 
mottagandet och integrationen av ny anlända. Det 
krävs ett intensivt arbete i ett kortsiktigt perspektiv, 
men framför allt en utveckling av den långsiktiga 
integrationen. Eftersom kommunen har bostads
brist är bostadsbyggandet en oerhört viktig fråga 
för att möta den ökande efterfrågan på bostäder.

Bostäder
Den största utmaningen vad gäller bostadsbyg
gande är fortfarande finansieringen. Det faktum 
att Karlskogas befolkning växer utan att det finns 
några lediga lägenheter blir därför både en utma
ning och en möjlighet. Intresset för att bygga har 
ökat hos flera aktörer. Färdigplanerad mark finns 
och kommunen håller på att planera ytterligare 
mark, i några fall i samverkan med exploatörer. 
Det är viktigt att kommunen är mycket aktiv och 
snabbt kan hantera planläggning och bygglov 

när behov uppstår. Vad gäller villabyggande finns 
ett bra utbud av attraktiva tomter även på privat 
mark. Pågående och planerad utbyggnad av vatten 
och avlopp öppnar också för åretruntboende i nya 
områden.

Näringsliv och handel
Det finns just nu en optimistisk trend inom 
näringslivet i Karlskoga. Många företag går bra 
och vissa behöver expandera. I nuläget finns 
tillgänglig byggbar mark för både expansion och 
nyetablering. Det är dock viktigt att inom en snar 
framtid få igång planläggning av ett eller två nya 
områden med större sammanhängande arealer, 
över 20 hektar.

Handeln har kontinuerligt ökat och gått allt 
bättre de senaste åren. Nationella kedjor har 
fortsatt att nyetablera sig. För närvarande är den 
största utmaningen att få fram nya lokaler som 
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fungerar för handel. I princip finns inga sådana 
lokaler lediga vilket hämmar den utveckling och 
expansion som behövs i centrum. Utvecklingen av 
Karlskogas centrum förutsätter en samordning 
med bostadsbyggande vilket gör utmaningen ännu 
större. Att Karlskoga förlorat många hotellrum 
och konferensmöjligheter under fjolåret är inte bra. 
Det finns dock redan initiativ från privata aktörer 
att ersatta denna brist.

Kommunikationer
Några omvälvande förändringar kommer inte att 
ske på kort sikt vad gäller kommunikationerna till 
och från Karlskoga eller inom tätorten. Där emot 
sker flera förbättringar 2016, exempelvis en stor 
utökning av antalet turer i busstrafiken, när skol
skjutsar och vanliga turer slås samman, busshåll
platsen i Villingberg kan öppna igen och gång och 
cykelbanan Karlskoga–Degerfors blir klar. Pro
jekteringen är påbörjad för ombyggnad av Ekeby
korset och inom 4–5 år bör även korsningarna 
Sommarvägen och Österleden vara åtgärdade. I 
övrigt väntas många andra mindre åtgärder längs 
E18 ske de närmaste åren. 

Förhoppningen är också att inom tre år ha en ny 
gång och cykelbro over Timsälven så att gcnätet 
längs stranden kan bindas samman.

Vad gäller långsiktiga projekt är kommunen 
mycket aktiv i arbetet med en framtida Nobelbana 
(Oslo–Stockholm), som samordnare mellan kom
muner i regionen och som en viktig partner med 
övriga regioner längs stråket och andra aktörer.

Vattenförsörjning
Kommunen har under senare år aktivt byggt ut 
vatten och avlopp for att göra fler områden i kom
munen attraktiva för bostadsbyggande. Det arbe
tet ska fortsätta och inom kort presenterar kom
munen en utbyggnadsplan. Inom några år bör all 
bebyggelse runt Möckeln, Lönnen och norra sidan 
av Våtsjön vara ansluten till det allmänna vanätet. 
Under 2016 säkras vattenförsörjningen till Karl
skoga lasarett genom en överföringsledning från 
Degerfors. En utredning om reservvatten för hela 
Karlskoga kommun har kommit till ett delresultat 
som konstaterar att en specifik vattentäkt behöver 
utredas vidare. Syftet är att skapa en långsiktigt 
hållbar reservvattentäkt som kan försörja både 
Karlskoga och Degerfors.

Invandring och integration
Ett omfattande arbete under 2015 var framtagan
det av kommunens integrationspolitiska program, 
där många berörda verksamheter varit involve
rade, bland annat det lokala integrationsnätverket, 
där det civila samhällets olika aktörer varit 
delaktiga i processen med programmet. Projektet 
”ITGuide” startades i augusti och vidareutveckla
des under hösten med aktiviteter på tre så kallade 
mötesplatser samt medverkan vid äldredagen i 
oktober. I slutet av året började utvecklingsavdel
ningen skissa på ett integrationsråd och dess syfte 
och mål, för att fortsätta utvecklingen av integra
tionen.

Finansiella utmaningar
Karlskoga kommun och kommunens helägda 
bolag har de senaste åren gjort stora investeringar. 
Kommunen har byggt en ny gymnasieskola, reno
verat badhuset och färdigställt en ny brandstation. 
Dessa investeringar tillsammans med energibo
lagets satsningar på vattenkraft och biogas gör 
att kommunkoncernens samlade låneskuld är 
2,4 miljarder kronor. Av dessa är kommunens 
låneskuld 400 mnkr vilket kan anses vara rimligt. 
En hög låneskuld i koncernen innebär dock negativ 
resultat och likviditetspåverkan på grund av 
höga räntekostnader. Under 2015 har kommun
koncernen fokuserat på att förbättra likviditeten. 
Kommunens likviditet är god men de kommunala 
bolagens likviditet kan förbättras. Arbetet med 
att förbättra likviditeten och minska den totala 
låneskulden i kommunkoncernen är högt priorite
rat av kommunledningen.
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God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en 
god ekonomisk hushållning. Karlskoga kommuns 
mål- och resultatstyrning stödjer arbetet med god 
ekonomisk hushållning genom att kommunfull-
mäktige för varje år fastställer finansiella mål och 
övergripande verksamhetsmål (fullmäktigemål). 
Dessa följs sedan upp i delårsrapporter och i för-
valtningsberättelsen.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 
perspektiv innebär bland annat att varje genera-
tion själv måste bära kostnaderna för den service 
som den konsumerar. Det innebär att kommunen 
alltid måste göra en avvägning mellan ekonomi 
och verksamhet, på kort och lång sikt. Om kom-
munen förbrukar mer pengar än den har, innebär 
det att kommande år eller generationer får betala 
för överkonsumtionen. En god ekonomisk hushåll-
ning ställer därför krav på att kommunen har en 
långsiktig planering.

Mål behövs för att visa hur mycket av de olika 
verksamheterna som kommunen har råd med, 
det vill säga för att koppla ihop ekonomi och 
verksamhet. Verksamhetsmålen behövs också för 
att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig 
verksamhet och för att tydliggöra uppdraget mot 
medborgarna.

För att uppnå en god ekonomisk hushållning 
krävs ett ekonomiskt resultat som är betydligt 
högre än en budget i balans. Karlskoga uppnår 
god ekonomisk hushållning genom att uppfylla de 
finansiella målen och fullmäktigemålen.

Styrmodell
Karlskoga kommun tillämpar mål- och resultat-
styrning. Syftet med styrmodellen är att säkerställa 
att den politiska viljeinriktningen får genomslag i 
verksamheterna, så att kommunen når sin vision 
och sina fullmäktigemål. Ytterst handlar det om 
Karlskogabornas möjligheter att påverka politiken 
och de kommunala verksamheterna.

den röda tråden – styrkedjan

Den röda tråden består av fyra nivåer – vision, 
fullmäktigemål, nämndmål samt mål och akti-
viteter för verksamheten. Kommunfullmäktige 
har fastställt visionen och beslutar om vilka kom-
munövergripande mål som ska gälla (fullmäktige-
mål). Dessa mål riktar sig huvudsakligen till alla 
verksamheter och är av inriktningskaraktär. 
Kommunen gör målen mätbara genom att koppla 
styrmått till varje mål. Med utgångspunkt från 
sina olika uppdrag beslutar sedan kommunstyrel-
sen och nämnderna om mål och mått för den egna 
verksamheten. Varje förvaltningsledning ansvarar 
i sin tur för att enheterna arbetar fram mål och/
eller aktiviteter som bidrar till att uppfylla varje 
nämnds mål.

Tre perspektiv

Kommunens verksamheter styrs, planeras och följs 
upp utifrån tre perspektiv, för att de förtroende-
valda ska få en helhetsbild av kommunens verk-
samheter. De tre perspektiven är:
• medborgar-/brukarperspektiv
• medarbetarperspektiv
• utvecklingsperspektiv.
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uppföljning

Ekonomi och verksamhet följs upp löpande under 
året. Tre gånger om året redovisas resultatet för 
kommunfullmäktige. Syftet är att följa upp om 
nämnderna når sina mål och resultat, och se om 
man måste vidta åtgärder direkt eller planera 
åtgärder inför kommande år. Den ekonomiska 
uppföljningen görs varannan månad och rappor-
teras till kommunstyrelsen.

Utöver rapporteringen till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige kan varje nämnd besluta 
om tätare eller annan typ av rapportering.

Grundläggande värderingar

Det finns inte alltid en checklista eller rutin som 
anger hur man som chef eller medarbetare i 
kommunen ska agera i olika situationer för att för-
verkliga de politiska målen. Därför har kommunen 
arbetat fram några gemensamma värderingar för 
att stärka och vägleda ledar- och medarbetar-
skapet, särskilt i mötet med medborgaren och 
brukaren. Kommunens värdeord är:
• Vi kännetecknas av öppenhet och nytänkande
• Vi visar respekt för uppdrag, individ och 

omvärld
• Vårt arbetssätt präglas av enkelhet
• Vårt arbete kännetecknas av helhetssyn.
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Finansiella mål
Mål Kommentar och åtgärder utifrån 

 analys av resultat 

Förändring av eget kapital ska vara positiv och utgöra 

minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Det 

innebär att årets resultat ska motsvara 31,2 mkr för 2015.

•  Kommunen uppfyllde målet med ett resultat på +77,4 mkr 

vilket var 5,0 procent av skatter och generella statsbidrag.

Investeringar ska som huvudregel uppgå till maximalt 

avskrivningsnivå.

•  Investeringarna 2015 uppgick till 68,6 mkr medan  

avskrivningarna uppgick till 65,7 mkr. 

•  Kommunen nådde den nivå som krävs för att målet ska 

anses vara uppfyllt.

Verksamhet 
måluppfyllelse

Måluppfyllelse

          Målet är uppnått

         Målet är inte uppnått

         Målet är delvis uppnått

         Ingen utvärdering

Nivåer för styrmått

         Uppfylld nivå (>95 % av målvärdet)

         Inte uppfylld nivå (<65 % av målvärdet)

         Delvis uppfylld nivå (65–95 % av målvärdet)

         Ingen utvärdering

Trend sedan 2012

ÒÒÒ Utvecklingen är positiv

ÒÔÒ Utvecklingen är negativ

ÒÎÒIngen tydlig utvecklingsriktning

Jämfört med andra kommuner

ÒzÒBland de 25 % bästa

Ò�ÒBland de 25 % sämsta

Ò�ÒBland de 50 % i mitten

Teckenförklaringar
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Fullmäktigemål
medborgar-/brukarperspektiv
Kommunens lyckades väl med att ta emot förra 
årets många nyanlända. Trots ett stort tryck på 
verksamheterna kunde kommunen erbjuda plats 
i förskolan och grundskolan till de nyanlända 
barnen, vilket är viktigt för att erbjuda de nyan-
lända familjerna en bra start i Karlskoga.

Upplevd trygghet och trivsel är grundförutsätt-
ningar för att Karlskogaborna, oavsett ålder, ska 
prata gott om sin kommun och vilja rekommen-
dera andra att flytta hit. Karlskogabornas upple-
velse av trygghet är lägre än i andra kommuner. 
Framför allt skiljer sig upplevelsen mellan kvinnor 
och män. När det gäller den upplevda tryggheten i 
grundskolan är det ingen skillnad mellan flickors 
och pojkars upplevelse.

Kommunen och polisen utarbetade under året 
en ny samverkansöverenskommelse för att öka 
tryggheten. Två utvecklingsområden identifierades 
för kommunen, där satsningar ska göras på trygg-
hetsskapande åtgärder.

Varje möte mellan kommunens medarbetare 
och invånarna bidrar till invånarnas bild av 
kommunens kvalitet och service. Det interna 
arbetet med bemötande och service är därför ett 
prioriterat område. Brukarna och medborgarna är 
också viktiga aktörer i att förbättra verksamheten. 
Kommunen erbjuder flera möjligheter att vara med 
och påverka genom till exempel medborgarförslag, 
synpunkter på kommunens tjänster, brukarunder-
sökningar och arrangerade dialoger.

För att skapa en socialt hållbar utveckling 
och förhindra ökad social oro, konflikter och 
utanförskap behöver skillnaderna i hälsa minska. 
Kommunens verksamheter arbetar med främjande 
och förebyggande åtgärder. Strategin är att erbjuda 
en bredd av gratisaktiviteter som når många barn 
och unga samt mer riktade insatser för vissa grup-
per. En handlingsplan mot ekonomisk utsatthet 
för barn och unga färdigställdes och behandlas i 
kommunfullmäktige i februari 2016.
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Mål Resultat Kommentarer och åtgärder  

utifrån analys av resultat

Trend Jämf.

Karlskoga är en 

attraktiv kommun 

som är välkom-

nande, trygg och 

säker för alla.

Hur trygga medborgarna 

känner sig i Karlskoga

•  En ny samverkansöverenskommelse mellan kom-

munen och Polismyndigheten togs fram. För slaget 

ska kompletteras med medborgarlöften eller 

utvecklingsområden. 

•  För kommunens del handlar utvecklingsområdena 

om att

1.  inventera den fysiska miljön med fokus på park-

områden samt gång- och cykelvägar

2.  genomföra trygghetsdialoger med boende och 

näringsidkare, där dialogerna ska ligga till grund 

för trygghetsskapande åtgärder.

ÒÎÒ Ò�
(2014)

Andel ungdomar i års-

kurs 9 som känner sig 

trygga i Karlskoga

•  Pojkars och flickors upplevda trygghet är i nivå 

med länsgenomsnittet. Flickornas trygghet  

behöver förbättras.

•  Övergripande drogförebyggande arbete och drog-

fri skolavslutning genomfördes.

•  Ett projekt för jämlik och jämställd hälsa ska 

påbörjas i syfte att bredda kommunens arbete 

kring social trygghet.

•  Ett utvecklingsområde är att granska de under-

liggande måtten till trygghetsmåttet för att se vilka 

åtgärder som behöver prioriteras.

ÒÎÒ Ò�
(2014)

Andel elever i grund-

skolans årskurs 5 och 

8 samt i grundsärsko-

lan som uppger att de 

känner sig trygga

•  Att eleverna upplever sig trygga är en grundför-

utsättning för lärande och utveckling. Skolans 

uppdrag kring demokratisk fostran och värdegrund 

bedrivs i det dagliga arbetet, men också vid sär-

skilda mötesplatser och tillfällen.

•  Mentorerna lägger mycket tid på att bygga relatio-

ner och möta varje elev utifrån dennes behov.

•  Nätetik tas upp med eleverna då det är en relativt 

ny arena som kan påverka tryggheten.

ÒÎÒ

Andel av Karlskogas 

(egna) publika lokaler 

som är fysiskt tillgängliga 

för alla

•  Ett verktyg för att mäta tillgänglighet till lokaler har 

tagits fram, byggt på Boverkets riktlinjer.

•  Projekten under året slutfördes med goda resultat. 

•  Önskemål från rådet för funktionshinderfrågor var 

prioriterade och genomfördes i den utsträckning 

de rymdes inom budgeten.

ÒÒÒ

Detta mål fortsätter på nästa sida.
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Mål Resultat Kommentarer och åtgärder  

utifrån analys av resultat

Trend Jämf.

Anmälda våldsbrott •  Antalet anmälda våldsbrott per 1 000 invånare 

minskade från 11,1 till 10,3 mellan 2013 och 2014. 
ÒÒÒ Ò�

(2014)

Andel ensamkommande 

barn och ungdomar som 

upplever att kommunens 

mottagande är gott

•  Brukarundersökningen genomfördes inte. Mål-

gruppen följs dock genom Region Örebro läns 

ungdomsenkät.  

Målgruppen var i hög grad nöjd med sitt boende 

och upplevde sig inte vara rädd och osäker.

Helhetsbedömning av 

kommunen som en plats 

att bo och leva på

•  Arbetet fortsätter med att identifiera åtgärder 

som gör Karlskoga mer attraktivt som boendeort. 

Många faktorer spelar in i en helhetsbedömning.

•  Attraktiva bostäder i ett varierat bostadsbestånd 

bedöms vara en viktig faktor. Kommunens främsta 

roll är att agera möjliggörare genom till exempel 

planläggning och genom att bygga nya bostäder 

via det kommunala bostadsbolaget.

 Î  Ò�
(2014)
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Mål Resultat Kommentarer och åtgärder  

utifrån analys av resultat

Trend Jämf.

Medborgarna 

känner sig nöjda 

med den kom-

munala verksam-

hetens kvalitet 

och service.

Hur nöjda kommunens 

brukare är med verksam-

heterna/tjänsterna

•  Brukarnöjdheten som helhet sjönk med 6 procent-

enheter mellan 2014 och 2015.

•  Andelen mycket/ganska nöjda varierade mellan 64 

och 96 %.

•  Några verksamheter behöver tydliggöra sina upp-

drag för att bättre möta brukarnas förväntningar. 

•  Hur brukarna blir bemötta är också viktigt för hur 

de upplever tjänsten som helhet.

ÒÎÒ Ò�

Andel medborgare som 

upplever ett gott bemö-

tande vid kontakt med 

kommunen per telefon

•  Bemötandet via telefon förbättrades mycket jäm-

fört med 2014, men var fortfarande lägre än kom-

munsnittet.

•  Bemötandet i det fysiska mötet har förbättrats 

sedan 2012, men borde vara högre.

•  Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldre-

omsorgen visar att 91 % var nöjda inom särskilt 

boende och 96 % inom hemtjänsten.

ÒÎÒ

Andel brukare som upp-

lever ett gott bemötande 

vid kontakt med kom-

munen

ÒÒÒ

Hur väl medborgarna 

upplever att de har infly-

tande över kommunens 

verksamheter

•  En medborgardialog om attityder till skola och 

utbildning samt en om bibliotekets framtida 

utformning genomfördes.

•  Återkopplingsdialogen om torgets utformning för-

senades.

•  Ung medborgardialog utvecklas kontinuerligt. 

Politiker luncherna är en återkommande dialog.

•  Arbetet med ungdomsrådet utvecklades och rådet 

är en naturlig samarbetspartner i olika frågor.

•  En konkret handlingsplan för att utveckla medbor-

gardialogen ska tas fram. 

•  Arbetet med att vitalisera medborgarförslagen 

pågår. 

•  2016 ska handboken om medborgardialog  

förankras hos tjänstemännen.

ÒÎÒ Ò�
(2014) 
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Mål Resultat Kommentarer och åtgärder  

utifrån analys av resultat

Trend Jämf.

Karlskoga 

kommun priori-

terar främjande 

och förebyg-

gande insatser 

för ekonomiskt 

utsatta barn och 

unga.

Antal ferieplatser •  Kommunen hade 240 feriepraktikanter, vilket över-

träffade målet (145 flickor och 95 pojkar).
ÒÎÒ

Hur stor andel av de 

sökande från årskurs 9 

som erbjuds en ferieplats

•  Alla ungdomar i åk 9, som sökte feriepraktikplats i 

rätt tid, erbjöds en praktikplats.
ÒÎÒ

Antal timmar/vecka i snitt 

som fritidsgårdarna är 

öppna efter skoltid under 

verksamhetsåret

•  Fritidsgårdsverksamheten har de senaste åren 

ökat ungdomarnas inflytande på verksamheten. 

•  Genom att rikta öppettiderna till olika grupper 

ökade antalet besökare.

•  På södra området arbetade fritidsgården även 

bland 10–12-åringarna för att bygga broar mellan 

fritids och fritidsgården.

•  Majoriteten av alla elever i åk 6 följer med på en 

avslutningsutflykt till Knapped. På det viset sprids 

information om sommarverksamheten på  

Knapped, som ger alla ungdomar i Karlskoga en 

friluftserfarenhet.

ÒÎÒ

Andel föreningar som 

kommunen för samtal 

med och som arbetar 

med att nå barn och 

unga från ekonomiskt 

utsatta familjer

•  Föreningarna har inte hittat något bra sätt att följa 

upp måttet.

•  Kommunen gjorde insatser och gratisaktiviteter 

i främjande och förebyggande syfte, till exempel 

idrottsfritids, skateboardanläggning och  

ferieplatser.

•  Kommunen startade El Sistema, medverkade till 

att fritidsbanken startade samt sänkte avgiften till 

Kulturskolan.

Andel barn och unga 

som uppger att de mår 

bättre efter kommunens 

främjande och förebyg-

gande insatser

•  Riktade insatser gjordes inom Rymden och Dansa 

Pausa.

•  Barnen som deltog i Rymdens aktiviteter upp-

levde att det var viktigt att träffa andra i liknande 

situation. Det hjälpte dem att hantera sin situation 

hemma.

•  Dansa Pausa, som är en metod för att minska psy-

kisk ohälsa, visade ett positivt resultat för hälsan i 

största allmänhet.

•  Störst förbättring var minskade depressions-

symtom hos flickorna. Ingen mätning gjordes bland 

pojkarna på grund av för få deltagare. De goda 

resultaten ledde till en planerad nystart 2016.
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medarbetarperspektiv

Välfärdssektorn i Sverige kommer att ha ett stort 
rekryteringsbehov de kommande åren. I Karlskoga 
ökar andelen äldre invånare markant de närmaste 
20 åren. För att kunna fortsätta leverera välfärds-
tjänster av bästa kvalitet måste kommunen arbeta 
för att medarbetare ska vilja stanna kvar och nya 
söka sig till kommunen. Ett starkt arbetsgivarvaru-
märke är en viktig framgångsfaktor för att lyckas.

De genomförda medarbetarundersökningarna 
har kontinuerligt bearbetats. Medarbetarindex för 
kommunen som helhet har hela tiden legat högt, 
men sjönk 2014. Även ledarskapsindex sjönk 2014. 
Arbetet med att förbättra resultaten görs både 
kommunövergripande och inom varje förvaltning.

Resultatet från medarbetarundersökningen 
2015 visade att 70 procent kände till att det finns 
en chefs- och ledarpolicy och 83 procent kände 
till att det finns en medarbetarpolicy. Kommunen 
startade ett pilotprojekt för att systematiskt ta 

tillvara medarbetarnas idéer till förbättringar av 
verksamheten och arbetsmiljön.

På förvaltningsnivå upprättades handlings-
planer utifrån 2014 års medarbetarundersökning. 
De utvecklingsområden som förvaltningarna lyfte 
fram ingår i kommunens obligatoriska chefs- och 
ledarutvecklingsprogram. Andra insatser som 
förvaltningarna bland annat fokuserade på var 
mål- och styrkedjan, värdegrunden, framtagande 
av uppdragshandlingar, skapande av mötesstruk-
turer och informationsflöden.

Första linjens chefer fick utbildning inom 
kommunkunskap och ekonomi. En första utbild-
ningsomgång för andra linjens chefer avslutades 
och en ny grupp startade. Fler utbildningsinsatser 
planeras för första linjens chefer under 2016–2018.

Kommunen införde också en medarbetarpolicy 
samt en chefs- och ledarpolicy. 2016 ska kommu-
nen börja ta fram en färdplan för ett medarbetar-
utvecklingsprogram.

Mål Resultat Kommentarer och åtgärder  

utifrån analys av resultat

Trend Jämf.

Karlskoga 

kommun är en 

attraktiv arbets-

givare, där alla 

har samma möj-

ligheter.

Medarbetarindex  

 •  Första linjens chefer utbildades i kommun kunskap 

och ekonomi.

•  En första utbildningsomgång för andra linjens 

chefer avslutades och en ny grupp startade.

•  Förvaltningschefsgruppen deltog i en utbildning 

under året.

•  Alla förvaltningar upprättade handlingsplaner  

utifrån 2014 års medarbetarundersökning.

•  Utvecklingsområden är kunskap om kommunens 

styrmodell, samverkanssystemet och tydligare 

verksamhetsplanering.  Dessa områden kommer 

att hanteras inom ramen för kommunens obligato-

riska chefs- och ledarutvecklingsprogram.

ÒÎÒ

Ledarskapsindex ÒÎÒ

Hur många medarbetare 

som kan rekommendera 

den egna arbetsplatsen

ÒÎÒ ÒzÒ

Medarbetarnas upplevda 

motivation i arbetet

ÒÎÒ Ò�Ò

Medarbetarnas uppfatt-

ning om sin närmaste 

chef

ÒÎÒ Ò�Ò

Medarbetarnas upp-

fattning om tydligheten 

i styrningen på arbets-

platsen 
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utvecklingsperspektiv

Det finns många välmående företag i Karlskoga 
och många innovativa idéer som ger gott hopp för 
framtiden. Utvecklingen vid Alfred Nobel Science 
Park och Tillverkningstekniskt Center (TTC) 
är mycket lovande. Företagens nöjdhet med den 
kommunala servicen fortsatte att öka och är på 
en hög nivå. Det företagarna uppskattar mest är 
bemötandet.

Kontakterna mellan näringsliv och företrädare 
för kommunen har tagit ordentlig fart och även 
hittat nya former. Dessa kontakter är viktiga då de 
ökar förståelsen för varandras förutsättningar, och 
därmed ökar möjligheten att stärka och utveckla 
näringslivet i Karlskoga.

Att alla elever i kommunens grundskolor når 
läroplanens mål är en av de viktigaste investering-
arna i ett socialt hållbart samhälle. Andelen elever 
som minst får godkänt i alla ämnen i årskurs 9 
måste öka. Generellt sett är det pojkarnas resultat 
som måste höjas.

Skillnaderna i meritvärden finns inte bara 
mellan pojkar och flickor utan också mellan Karl-
skogas olika högstadieskolor. Men även mellan 
skolorna är det större skillnader mellan pojkarnas 
meritvärden än mellan flickornas meritvärden.

Kommunen fortsatte att minska sin klimat-
påverkan genom insatser för att minska energiför-
brukningen. Andelen inköpta ekologiska livsmedel 
ökade. Kommunens satsning på en biogasanlägg-
ning är också en del i miljöarbetet.

Ekonomiskt tar kommunen ansvar för att inte 
förbruka kommande generationers resurser. För 
att nå god ekonomisk hushållning behövs ett 
positivt ekonomiskt resultat. Det ger möjligheter 
att finansiera investeringar, uppfylla alla pensions-
åtaganden, parera konjunktursvängningar samt ha 
resurser för utveckling.

Socialt arbetar kommunen med att stärka 
sociala nätverk, både på grupp- och individnivå. 
Karlskoga ska vara ett demokratiskt, jämlikt och 
jämställt samhälle.

Mål Resultat Kommentarer och åtgärder  

utifrån analys av resultat

Trend Jämf.

Karlskoga är en  

kommun med ett 

näringsliv som 

utvecklas.

Hur nöjda företagarna är 

med kommunens service 

(enligt Stockholm Busi-

ness Alliances under-

sökning)

•  Resultatet har stadigt förbättrats sedan första 

mätningen och årets resultat (73) ligger klart inom 

kategorin ”högt”.

 Ò  ÒzÒ

Företagarnas samman-

fattande omdöme om 

företagsklimatet i Karl-

skoga kommun (Svenskt 

Näringslivs enkätunder-

sökning om företags-

klimatet)

•  Efter att under lång tid haft en vikande trend vände 

förtroendekurvan uppåt för ett par år sedan.
ÒÎÒ Ò�Ò

Antal nystartade företag 

per 1 000 invånare

•  Antalet nystartade företag är relativt stabilt, om än 

något lågt.

•  Huvudförklaringen är ortens stora andel av tillverk-

ningsindustri som jämfört med andra branscher 

kräver stora investeringar för att starta. Det leder till 

färre nya företag. De företag som startar kan där-

emot medföra många arbetstillfällen.

ÒÎÒ Ò�Ò
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Mål Resultat Kommentarer och åtgärder  

utifrån analys av resultat

Trend Jämf.

Karlskoga har en 

socialt/kulturellt, 

ekonomiskt och 

ekologiskt hållbar 

utveckling.

Andel ungdomar i års-

kurs 9 som anger att de 

mår mycket bra/bra

•  Resultatet för flickorna i Karlskoga/Degerfors är 

bättre än länsgenomsnittet, medan pojkarnas 

resultat är lägre än länsnivån.

•  Övergripande drogförebyggande arbete pågår och 

arbetet fortsätter med ung medborgardialog.

•  Dansa Pausa är en bra metod för att minska psy-

kisk ohälsa, enligt en utvärdering av pilotprojektet.

ÒÔÒ Ò�
(2014)

Andel ungdomar i års-

kurs 9 som ser mycket 

ljust/ganska ljust på 

framtiden

•  För pojkarna i Degerfors förbättrades resultatet, 

övriga hade samma eller ett sämre resultat.

•  Arbetet fortsätter med ung medborgardialog och 

med Dansa Pausa.

ÒÔÒ Ò�
(2014)

Andel ungdomar i års-

kurs 7–9 som mycket 

ljust/ganska ljust på 

framtiden

•  Skolan ska ge eleverna framtidstro genom att 

fånga upp deras funderingar och coacha dem till 

möjligheten att påverka sin framtid genom goda 

skolresultat, mentorssamtal, elevhälsan, företags-

kontakter och information av studie- och yrkesväg-

ledarna.

ÒÎÒ

Förbrukning av energi (el 

och uppvärmning) i den 

kommunala organisatio-

nen i förhållande till 2009

•  Utvecklingen är fortsatt positiv. Värdet för energi-

förbrukningen är 14,5 procent för 2015.

•  Åtgärder som gjorts omfattar ökad förbruknings-

kontroll, driftoptimering, konverteringar av värme-

system, modernisering av fastighetsinstallationer, 

användning av solenergi, tilläggsisolering samt 

byte av belysning till främst LED.

ÒÒÒ

Kostnad för brukar-

nöjdheten1

•  Brukarnöjdheten minskade från 79 procent 2014 till 

73 procent. 

•  Verksamhetens nettokostnad per invånare blev 

mindre än beräknat, vilket främst beror på finans-

förvaltningens goda resultat och ökad befolkning.

 Î  

1 Måttet består av flera komponenter: brukarnöjdheten som helhet (resultatmått), verksamhetens nettokostnad (resurs-

mått) och invånarantalet den 31 december (volymmått). Tillsammans bildar dessa tre ett mått för kostnaden för brukar-

nöjdhet per invånare.
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Mål Resultat Kommentarer och åtgärder  

utifrån analys av resultat

Trend Jämf.

Karlskogas för-

skolor och skolor 

säkerställer att 

varje barn och 

elev uppnår 

läroplanens mål 

och i övrigt får de 

kunskaper och 

förutsättningar 

för att utveckla 

sina förmågor 

som de behö-

ver för att möta 

vuxenlivet och 

morgon dagens 

samhälle.

Andel godkända i samt-

liga ämnen i årskurs 9

•  Andelen elever i åk 9 som nådde kunskapskraven 

i alla ämnen ökade marginellt. Över tid är trenden 

nedåtgående.

•  Andel med betyget A–E var lägst i svenska som 

andraspråk och i matematik. 

•  I de flesta ämnen hade flickorna högre betyg än 

pojkarna utom i idrott och hälsa där pojkar har 

högre resultat.

•  Det genomsnittliga meritvärdet för åk 9 var  

oförändrat.

•  Förvaltningen fortsätter med insatser som enligt 

forskningen ger resultat över tid, t ex:

 -  Fler besök av rektor i klassrummet och fler  

dialoger med lärare före och efter besöket.

 -  Fördjupat arbete med individuella utvecklings-

planer och pedagogiska planeringar.

 -  Förstärkning med tre skolbibliotekarier för att 

stärka läsförmåga och källkritik.

 -  Ökad kuratorsresurs med 0,5 tjänst och en tjänst 

som skolfritidsledare.

 - Fortsatt satsning på läs- och mattelyftet.

 -  Språkcirklar för alla lärare för att aktivt arbeta 

med språket i alla ämnen (våren 2016) utifrån Skol-

verkets material.

 -  Utbildningar för lärare i att använda digitala  

lärverktyg.

 -  Fördjupning av försteläraruppdraget. Revidering 

pågår inför hösten 2016.

 -  Näringslivskontakter som motiverar och stärker 

elevernas entreprenöriella lärande.

 -  Mer tid för gemensam reflektion och analys för 

lärare.

ÒÔÒ Ò�Ò

Meritvärde i genomsnitt i 

årskurs 9

ÒÎÒ Ò�Ò

Betygspoäng i genom-

snitt efter avslutad gym-

nasieutbildning

•  Betygspoängen i Karlskoga ökade rejält 2015 till 

strax över rikssnittet. 

•  Betygspoängen i Degerfors minskade och är under 

rikssnittet.

•  Gymnasieskolan arbetar ständigt med förbätt-

ringar i dialog mellan medarbetare och elever.

ÒÒÒ Ò�Ò
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Internkontroll 2015
Kommunen hade tre övergripande internkontroll-
områden för 2015: Kontanthantering i alla verk-
samheter, uppföljning av ersättningar från Migra-
tionsverket samt granskning av kommunens system 
för internkontroll.

kontanthantering i kommunens  
alla verksamheter

Kontanthanteringen granskades i alla kommunens 
verksamheter, utifrån den kommunövergripande 
riktlinjen tillsammans med en del nämndspecifika 
riktlinjer. Granskningen påvisade inga oegentlig-
heter. Mindre brister förekom vad gäller att följa 
rutinen för insättningars tidsomfattning.

uppföljning av ersättningar från 
migrationsverket

Den snabbt ökande inflyttningen och migrationen 
till Karlskoga kan medföra en risk att kommunen 
inte får alla ersättningar den har rätt till från 
Migrations verket. Internkontrollens rapport före-
slår dessa åtgärder:

(1) Förbättra kunskaperna och tydliggöra 
ansvarsfördelning vad gäller de bidrag som kom-
munen idag inte söker.

(2) Bilda en kommunövergripande arbetsgrupp 
för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan 
förvaltningar och minska risken för att kommunen 
missar nya bidragsmöjligheter samt för att sam-
ordna administrationen.

(3) Förbättra den skriftliga dokumentationen 
och backupfunktionerna.

(4) Skapa ett gemensamt arbetssätt i alla för-
valtningar vad gäller att budgetera och identifiera 
merkostnader som underlag för intern fördelning 
av bidrag.

Granskning av kommunens system för 
internkontroll

Enligt kommunrevisionen behöver kommunstyrel-
sen utveckla sin uppsiktsplikt vad gäller internkon-
trollen i nämnder och bolag. Granskningen syftar 
till att ge en bild av nuvarande processer och se hur 
de kan förbättras för att underlätta kommunstyrel-
sens uppsiktsplikt. Ett förslag utifrån granskningen 
är att tydliggöra syftet med den interna kontrollen. 
Nämndernas val av granskningsområden bör vara 
kopplade till nämndens mål eller processer, och 
nämnderna bör även göra risk- och väsentlighets-

analyser innan de bestämmer granskningsområde. 
2016 ska reglementet för intern kontroll av ekonomi 
och verksamhet uppdateras.

nämndernas självskattning av  
internkontrollen som helhet 2015

Kommunstyrelsen har ett övergripande och sam-
ordnande ansvar för kommunens internkontroll. 
Nämndernas årliga internkontrollplaner och risk- 
och väsentlighetsanalyser lämnas till kommun-
styrelsen varje år. Nämndernas bedömningar 
av det interna kontrollarbetet är ett viktigt steg i 
strävan efter en effektivare internkontroll.

Svag Tillfreds

ställande

God Mycket 

god

Kommunstyrelsen x

Socialnämnden x

Barn- och utbildnings-

nämnden x

Kultur- och förenings-

nämnden x

Samhällsbyggnads-

nämnden x

Myndighetsnämnden x

Folkhälsonämnden x

Gymnasienämnden x

nämndernas motiveringar till sina 
bedömningar
kommunstyrelsen

Granskningen visade ett gott resultat samtidigt 
som det finns möjlighet till förbättringar. Framtida 
val av granskningsområden ska fokusera på områ-
den som påverkar kommunstyrelsens förmåga att 
klara sina nämndmål.

socialnämnden

Den interna kontrollen visade att läkemedelsför-
varingen håller en god kvalitet. Trots detta förekom 
svinn av narkotikaklassade läkemedel, vilket har 
polisanmälts. Kontrollerna ska öka 2016 och det 
kan bli aktuellt med förändringar i förvaringen. Att 
bemanningskrav justeras efter brukarbehov är vik-
tigt för att verksamheterna ska vara resurs effektiva. 
Utifrån resultatet ska nämnden undersöka om 
systemet kan användas på ett effektivare sätt.
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God ekonomisk hushållninG

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens mål är att alla 
elever ska nå minst godkända betyg i alla ämnen 
när de slutar årskurs 9. Det är därför viktigt att 
följa betygsutvecklingen, som dock inte var positiv. 
De små variationer som fanns mellan 2014 och 2015 
var marginella, både som helhet och för flickor 
respektive pojkar.

Väntetiderna i förskolan ökade 2015. Den 
obalans mellan efterfrågan och tillgång på för-
skoleplatser som resulterar i relativt långa vänte-
tider kan bara åtgärdas med fler förskoleplatser.

kultur- och föreningsnämnden

Resultatet av kontrollerna visar en god intern 
kontroll process. Det finns en ändamålsenlig styr-
ning och uppföljning som säkerställer att verksam-
heten bedrivs effektivt, följer lagar, föreskrifter, 
riktlinjer och har en tillförlitlig finansiell rapporte-
ring. Nämnden bedömer att verksamhetens system 
för intern kontroll fungerar väl. Ett utvecklings-
område var att välja områden för intern kontroll 
där de förtroendevalda kan engageras mer.

samhällsbyggnadsnämnden

Rutinerna för de två kontrollområdena verkar 
fungera utan behov av justeringar.

myndighetsnämnden

Kontrollen visade att det finns behov av att för-
bättra systemet för att anmäla delegationsbeslut till 
nämnden. Det visade samtidigt att internkontroll-
systemet fungerade enligt syftet med systemet.

Folkhälsonämnden

Nämndens bedömning är att det finns inarbetade 
rutiner, men att nämnden behöver uppdatera 
några rutiner och skapa några nya. Nämnden 
har påbörjat eller genomfört åtgärder i form av 
rutinbeskrivningar, planering av strategier och 
kompetensutveckling.

Gymnasienämnden

Nämndens kontrollområden handlar om huvud-
processer som kan vara svåra att följa upp och 
åtgärda, eftersom de är allmänna och resultaten 
påverkas av många faktorer. Det gör det svårt 
att veta vilka åtgärder som lett till vilket resultat. 
Glädjande är att resultaten förbättrats 2015, även 
om det troligtvis har liten koppling till intern-
kontrollområdet.
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Kvalitetsåtaganden
Ett kvalitetsåtagande tydliggör vilken kvalitet som 
kommuninvånarna och brukarna kan förvänta 
sig av en tjänst eller verksamhet. Kommunens 
kvalitetsåtaganden ska alltid arbetas fram i dialog 
med representanter för kommuninvånarna och 
brukarna. 

Under 2015 utarbetades ett nytt kvalitets
åtagande, maten i skolan, som börjar gälla från och 
med januari 2016.

Kommunen har nu sammanlagt 28 kvalitets
åtaganden. Liksom all annan kvalitetsuppföljning 
ska kommunen följa upp kvalitetsåtagandena 
kontinuerligt. Den senaste Kommunkompassen 
(SKL:s utvärdering) efterlyste en mer systematisk 
uppföljning av kvalitetsåtagandena. Intrycket var 
att kvalitetsåtagandenas roll i att förbättra verk
samheten varierade mellan olika verksamheter. I 
vissa verksamheter fungerade de som motorer för 
utveckling och förbättring, medan andra verksam
heter inte använde dem i sitt förbättringsarbete.

Tyck om Karlskoga
Under 2015 lämnade Karlskogaborna 288 syn
punkter på kommunens tjänster via kommunens 
synpunktshanteringssystem Tyck om Karlskoga. 
Det var en ökning med 60 procent sedan 2013. 
Flest synpunkter kom in i mars och april. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, som arbetar 
med verksamheter som berör många, fick som 
vanligt flest synpunkter (65 procent av alla syn
punkter). Gymnasieförvaltningen fick endast två 
synpunkter via Tyck om Karlskoga.

Kvalitetsarbete

Synpunkternas fördelning per förvaltning 2013–2015 

Drygt hälften av synpunkterna handlade om den 
fysiska miljön och trafiksäkerheten. En mindre 
andel handlade om tjänsternas kvalitet och kom
munens information och tillgänglighet.

Vad hände med synpunkterna?
Knappt 20 procent av synpunkterna åtgärdades 
eller kommer att åtgärdas enligt synpunkts
lämnarens önskemål. För cirka 30 procent hänvi
sade kommunen till framtida planering. En fjärde
del av synpunkterna bedöms leda till förbättringar 
inom service, tillgänglighet, information, rutiner 
samt åtgärdande av fel.

0

50

100

150

200

2015

2014

2013

GYFFHFBUFSOCKSLKFFSBF

(Antal ärenden)



35KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2015
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Typ av synpunkt
Av de 288 synpunkterna var 69 procent klagomål, 
28 procent var förslag och 2 procent beröm. 
Andelen klagomål har de senaste tre åren varit 
ungefär lika stor. Andelen förslag ökade något 
mellan 2014 och 2015 medan andelen beröm sjönk 
från 6 procent 2014 till 2 procent 2015.  

Jämfört med andra kommuner

Karlskoga fick knappt nio synpunkter per 1 000 
invånare 2015, en ökning med en synpunkt sedan 
2015. Snittet för andra kommuner som Karlskoga 
kan jämföra sig med var 27 synpunkter per 1 000 
invånare. Flera av de andra kommunerna använder 
sina system även för felanmälningar och frågor, 
vilket Karlskoga inte gör. Det är troligen en av 
förklaringarna till skillnaden mellan antalet syn
punkter. En annan förklaring kan vara att andra 
kommuner aktivt marknadsför möjligheten att 
lämna synpunkter via ett synpunktshanterings
system och att synpunkterna är ett levande verktyg i 
kommunens kvalitetsarbete.

Typ av synpunkter 2014 

BerömFörslag

Klagomål

Utlovade svarstider
75 procent av synpunktslämnarna ville bli 
kontak tade, de flesta via epost. Ett mindre antal 
ville bli kontaktade via telefon eller brev. 9 av 10 
synpunktslämnare fick en mottagningsbekräftelse 
eller ett telefonsamtal inom utlovade två arbets
dagar. Men bara hälften fick svar eller kontakt med 
ansvarig tjänsteman inom utlovade fem arbets
dagar. 29 procent fick svar inom 6–10 arbetsdagar, 
5 procent inom 15 arbetsdagar och 12 procent fick 
svar först efter mer än 16 arbetsdagar. 4 procent 
av synpunkterna redovisas som obesvarade i 
systemet. I en del av dessa fall är orsaken felaktig 
hantering eller felaktig registrering av synpunkten. 

Enligt kommunens policy ska kommunen svara 
eller ta kontakt senast inom fem arbetsdagar. En 
snabb och korrekt hantering av inkomna syn
punkter är betydelsefull för kommuninvånarnas 
uppfattning om kommunen. Att kommunen håller 
utlovade svarstider är därför fortfarande ett viktigt 
förbättringsområde.

Handläggarnas svarstider 2013–2015
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”Nu har hösten kommit 

igen och därmed mörkret. 

På gång & cykelbanan parallellt 

med Österleden mellan Stackfallsvägen 

och Solhagsvägen finns det gatlampor, 

men bara till bilarna! När man går där och 

möter en bil finns det ingen möjlighet att se 

om man kliver i en grop eller vattenpöl. Ofta 

sätter bilen på helljuset och då ser man 

ingenting de närmaste 10 sekun derna. 

Jag vill ha belysning även på 

gång & cykel banan!”

”Eftersom att jag ock

så bor i de östra delarna av 

Karlskoga så har jag också uppmärk

sammat detta problem. Tyvärr så är det inte 

Karlskoga kommun som äger denna gång och 

cykelväg utan trafikverket (den som går parallellt 

med Österleden). Jag skall i nästa möte med Trafik

verket åter igen påtala detta problem.

Gång och cykelvägen mellan Bergmästarevägen och 

Sandviksskolan äger dock Karlskoga kommun. 

Jag skall be Karlskoga Energi & Miljö, som har 

hand om belysningen åt oss, att lägga 

med det i sin utbyggnadsplan av 

belysningsstolpar.”

”Ånge kom

mun tillåter fyrver

kerier på nyårs afton endast 

mellan klockan 23:00–01:00. Nå

got som ni har planer på att ta efter? 

Känns som en väldigt bra idé med 

tanke på att både barn och hundar 

har det hemskt när det smäller 

hela dagen, från morgon till 

sent på natten!”

”Karlskoga kommun 

har inga sådana planer för 

tillfället, men tack för att du väckt 

frågan. På kommunens hem sida www.

karlskoga.se/Kommun politik/Trygg

ochsaker/Fyrverkerier.html informerar vi 

om fyrverkerier och där finns det, bland 

annat, en uppmaning om att visa hän

syn. Där informerar vi även om den 

lokala ordnings föreskriften.”

”Kanonbra 

snöröjning i natt. 

Måste oxå passa på att 

berömma Er för all fin jul

belysning runt om i stan. Älskar 

bollarna vid Patricias Kafé. 

Med vänlig hälsning å god 

fortsättning till er alla 

önskar NN.”
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Kommunens kvalitet i korthet 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) ger en 
översiktlig bild av en kommuns kvalitet ur ett med
borgarperspektiv. Resultaten presenteras inom fem 
områden – tillgänglighet, trygghet, delaktighet och 
information, resultat och effektivitet samt kommu
nen som samhällsutvecklare. 

Nedan redovisas Karlskogas resultat för 2015, 
utvecklingen de senaste åren och hur Karlskoga 
ligger till jämfört med andra kommuner. Siffran i 
kolumnen längst till höger anger Karlskogas resul
tat. Om inget annat anges avser resultatet 2015. 

Alla mått inom KKiK är inte målsatta av 
kommunen. För de målsatta måtten redovisas 
resultatet i förhållande till uppsatta målvärden för 
Karlskogas fullmäktigemål och nämndmål. 

Tillgänglighet 
Trend Jämfört 

med andra

Andel kommuninvånare som får svar på en enkel fråga via epost inom två arbetsdagar (%) ÒÎÒ 81

Andel kommuninvånare som via telefon får svar på en enkel fråga (%) ÒÎÒ 49

Andel kommuninvånare som upplever ett gott bemötande vid kontakt med  

kommunen via telefon (%) ÒÎÒ 96

Huvudbibliotekets öppettider på kvällstid och helger (timmar/vecka) ÒÎÒ 18

Simhallens öppettider kvällstid och helger (timmar/vecka) ÒÎÒ 26

Återvinningscentralens öppettider kvällstid och helger (timmar/vecka) ÒÎÒ 12

Andel barn som fått plats på förskolan på önskat placeringsdatum, jan–juni 2015 (%) ÒÎÒ 37

Väntetid i snitt för de barn som inte fått plats inom förskolan på önskat placeringsdatum,  

jan–juni 2015 (dagar) ÒÎÒ 64

Väntetid i snitt för att få plats på ett särskilt boende (äldreomsorg), jan–juni 2015 (dagar) ÒÒÒ 44

Handläggningstid i snitt för att få försörjningsstöd vid nybesök, jan–juni 2015 (dagar) ÒÎÒ 14

Trygghet
Trend Jämfört 

med andra

Hur trygga kommuninvånarna känner sig i Karlskoga, 2014 ÒÎÒ 57

Antal olika vårdare i snitt som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ÒÎÒ 19

Antal barn i snitt per årsarbetare i förskolan (planerad tid), okt 2015 ÒÎÒ 5,4

Antal barn i snitt per närvarande personal i förskolan (faktisk tid), okt 2015 ÒÎÒ 4,1

teckenförklaring
Trend/utveckling sedan 2013 eller de tre senaste 

 mätningarna

ÒÒÒUtvecklingen är positiv

ÒÔÒUtvecklingen är negativ

ÒÎÒIngen tydlig utvecklingsriktning

Jämfört med andra kommuner

Bland de 25 % bästa

Bland de 25 % sämsta

Bland de 50 % i mitten



38 KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2015

Kvalitetsarbete

Delaktighet och information
Trend Jämfört 

med andra

Hur god kommunens information på webbplatsen är (% av maxvärde) ÒÎÒ 86

Hur väl kommunen möjliggör för kommuninvånarna att delta i kommunens utveckling  

(% av maxvärde) ÒÒÒ 72

Hur väl kommuninvånarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamheter,  

2014 (0–100) ÒÎÒ 37

Resultat och effektivitet
Trend Jämfört 

med andra

Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan, 2014 (tkr per barn och år) ÒÔÒ 124

Elevernas resultat i de nationella proven i årskurs 6, våren 2015 (% godkända) ÒÎÒ 94

Elevernas resultat i de nationella proven i årskurs 3, våren 2015 (% godkända) ÒÎÒ 64

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet,  

våren 2015 (%) ÒÔÒ 79,3

Elevernas syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 (% positiva svar) ÒÎÒ 77

Elevernas syn på skolan och undervisningen i årskurs 5 (% positiva svar) ÒÎÒ 90

Hur effektiva kommunens grundskolor är, 2014/2015 (kostnad per meritpoäng, tkr)  ÒÔÒ 349

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år, våren 2015 (%)  76,6

Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram, 2014/2015 (tkr per elev)  29,4

Serviceutbud inom särskilt boende (% av maxpoäng)  57

Kostnad för en plats i särskilt boende, 2014 (tkr per år och plats)  792

Hur nöjda de boende är med sitt särskilda boende (% mycket/ganska nöjda) ÒÎÒ 75

Omsorgs och serviceutbud inom hemtjänsten (% av maxpoäng) ÒÎÒ 61

Kostnad per vårdtagare inom hemtjänst (äldreomsorg), 2014 (tkr per år och vårdtagare)  435

Hur nöjda hemtjänsttagarna är med den hemtjänst som de får (% mycket/ganska nöjda) ÒÎÒ 89

Serviceutbudet inom LSS grupp och serviceboende (% av maxpoäng) ÒÔÒ 76

Andel ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning,  

jan–juni 2015 (%) ÒÎÒ 82

Kommunen som samhällsutvecklare
Trend Jämfört 

med andra

Andel kommuninvånare som någon gång under året har fått försörjningsstöd, 2014 (%)  5,7

Antal nyregistrerade företag per 1 000 invånare, prognos för 2015 ÒÎÒ 3,4

Företagarnas uppfattning om servicen i kommunen (NöjdKundIndex, 0–100) ÒÒÒ 73

Andel miljöbilar av kommunorganisationens totala antal bilar (%) ÒÎÒ 27

Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunen, jan–juni 2015 (%) ÒÒÒ 21

Hur väl kommuninvånarna upplever att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i, 2014 (0–100) ÒÎÒ 57
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Servicemätning – en 
undersökning av kommunernas 
myndighetsutövning
NKIundersökningen (NöjdKundIndex) bland 
företagen i Karlskoga gjordes i samverkan med 
Stockholm Business Alliance (SBA). Resultatet 
presenterades dels i en rapport från Stockholm 
Business Region, dels i SKL:s mätning Insikt. I 
Insikt ingick sammanlagt 193 kommuner och fyra 
gemensamma förvaltningar. SBA:s del omfattade 
52 kommuner. 

Undersökningen är en kvalitetsmätning av 
kommunernas myndighetsutövning och service 
gentemot företagare.

Trend1 Jämfört 

med andra 

NöjdKundIndex totalt  

(antal poäng av 100)
ÒÒÒ

73

Brandtillsyn (antal poäng av 100) ÒÔÒ 80

Bygglov (antal poäng av 100) ÒÒÒ 63

Markupplåtelse  

(antal poäng av 100) ÒÒÒ 79

Miljö och hälsoskydd  

(antal poäng av 100) ÒÒÒ 74

Serveringstillstånd  

(antal poäng av 100) ÒÔÒ 73

Kommentar till resultatet

Företagens nöjdhet med kommunens service har 
stadigt ökat från den första mätningen 2007 till 
den mätning som gjordes 2015 men avser servicen 
2014. Inom de olika delområdena är utvecklingen 
där emot skiftande, både uppåt och nedåt. Jämnast 
över tid är brandtillsyn som alltid med god margi
nal fått över medelvärde, även om resultatet sjönk 
vid mätningen 2015. Miljö är det delområde som 
över tid haft den stadigaste positiva utvecklingen, 
från ett mycket lågt resultat när mätningarna 
inleddes till ett resultat klart över medel.

Variationerna mellan delområdena gör det svårt 
att bedöma utvecklingen, men eftersom det senaste 
resultatet ligger väl över medelnivå krävs mycket 
arbete för att upprätthålla kvaliteten.

Problem vid ärendeinsamlingen ledde till att 
Karlskogas resultat inte blev klart för att hinna 
publiceras i den nationella sammanställningen.

1 De tre senaste mätningarna.
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Väsentliga personalförhållanden

Personalstruktur
antal anställda
Den 31 december 2015 hade Karlskoga kommun 
2 475 tillsvidareanställda medarbetare, vars 
tjänster omräknat till heltider motsvarade 2 330 
årsarbetare. Det var 32 fler årsarbetare än samma 
tidpunkt 2014.

Antal tillsvidareanställda omräknat till årsarbetare 

(heltider) 2013–2015.

Antalet tillsvidareanställda i kommunen har de 
senaste tio åren ökat med omkring 90 årsarbetare.

Ökningen 2008 berodde bland annat på att 
kommunen tog över tre sjukhemsavdelningar från 
landstinget samt nya regler för konvertering där 
visstidsanställda erbjuds tillsvidareanställning 
efter två år istället för som tidigare tre år.

Antal tillsvidareanställda årsarbetare heltid
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Det obligatoriska chefs- och ledarutvecklingspro-
grammet som beslutades 2013 fick fullt genomslag 
2015, i arbetet med att utveckla och stärka alla 
kommunens chefer.

Förvaltningscheferna genomgick två dagars 
utbildning i kommunikativt ledarskap.

När det gäller andra linjens chefer påbörjade 
de en tiodagarsutbildning i oktober 2014, som 
slutfördes i september 2015. Under 2015 påbörjade 
ytterligare en grupp på tio deltagare utbildningen 
som slutförs hösten 2016.

Hösten 2015 inledde kommunen utbildningsin-
satserna för första linjens chefer. Utbildningspro-
grammet ska stärka chefernas roll som arbetsgivar-
företrädare genom kunskaper i ekonomi, personal 
och verksamhetsutveckling. 
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Könsfördelning och yrkesgrupper

83 procent av kommunens medarbetare är kvinnor. 
Könsfördelningen har varit konstant över tid men 
skiljer sig avsevärt mellan olika förvaltningar. Fyra 
förvaltningar har jämn könsfördelning, det vill 
säga en fördelning inom spannet 40–60.

Könsfördelning per förvaltning

Könsfördelningen inom olika yrkesgrupper 
varierar också stort och följer traditionella köns-
mönster. Vård- och omsorgsarbete är den största 
yrkesgruppen och omfattar 38 procent av kommu-
nens medarbetare, följt av skola och barnomsorg, 
32 procent. Majoriteten inom dessa yrkesgrupper 
är kvinnor.

Fördelning av yrkesgrupper den 31 december 2015

Åldersstruktur

45 procent (1 122 personer) av kommunens tills-
vidareanställda är 50 år eller äldre och 13 procent 
(330 personer) är 60 år eller äldre.

Fördelning av hel- och deltider

74 procent av kommunens tillsvidareanställda 
hade vid årets slut en heltidsanställning, vilket 
var en ökning med 5 procentenheter sedan 2010. 
Bland männen har 92 procent en heltidsanställ-
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ning medan endast 70 procent av kvinnorna har 
det. Andelen hel- och deltider skiljer sig mycket 
åt mellan olika verksamheter. Folkhälsoförvalt-
ningen har ökat andelen heltidsanställningar från 
51 till 64 procent sedan 2010.

Ledarskap och medarbetarskap
Det obligatoriska chefs- och ledarutvecklingspro-
grammet som beslutades 2013 fick fullt genomslag 
2015, i arbetet med att utveckla och stärka alla 
kommunens chefer.

Förvaltningscheferna genomgick två dagars 
utbildning i kommunikativt ledarskap.

När det gäller andra linjens chefer påbörjade de 
en tiodagarsutbildning i oktober 2014, som slutför-
des i september 2015. I den första omgången deltog 
totalt tio avdelningschefer från alla förvaltningar. 
Under 2015 påbörjade ytterligare en grupp på tio 
deltagare utbildningen som slutförs hösten 2016.

Hösten 2015 inledde kommunen utbildnings-
insatserna för första linjens chefer. Utbildnings-
programmet ska stärka chefernas roll som arbets-
givarföreträdare genom kunskaper i ekonomi, 
personal och verksamhetsutveckling. Parallellt 
ska ledarskapet utvecklas utifrån kommunens 
chefs- och ledarpolicy, som betonar vikten av enga-
gerade, modiga och nytänkande chefer.

ny chefs- och ledarpolicy och ny  
medarbetarpolicy

När kommunfullmäktige i april 2014 beslutade om 
ny chefs- och ledarpolicy och medarbetarpolicy 
fick personalavdelningen i uppdrag att hjälpa för-
valtningarna att levandegöra dokumenten så att de 
fungerar som stöd i det dagliga arbetet.

Under 2015 har personalavdelningen följt upp 
kännedomen om policyerna genom tilläggsfrågor i 
HME-undersökningen (Hållbart medarbetarenga-
gemang) som gjordes i november 2015.

Drygt två av tre medarbetare (70 procent) 
svarade att de känner till att det finns en chefs- och 
ledarpolicy.

När det gäller kännedomen om medarbetar-
policyn känner drygt fyra av fem medarbetare (83 
procent) till att det finns en sådan policy.
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Arbetsmiljö och hälsa
Total sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron i Karlskoga kommun var 
8,0 procent 2015, vilket är den högsta nivån sedan 
2007. Det är en negativ trend som pågått sedan 
2011 och trenden är densamma i landet i stort.

Försäkringskassans prognos är att ökningen 
fortsätter 2016 för att sedan avta. Försäkrings-
kassan kan inte peka på någon enskild faktor som 
kan förklara dessa upp- och nedgångar.

Det är fortfarande långtidssjukfrånvaron som 
ökar mest, men även den kortare sjukfrånvaron 
ökade något.

Högst sjukfrånvaro hade folkhälsoförvalt-
ningen, 10,0 procent, följd av socialförvaltningen 
9,1 procent, barn- och utbildningsförvaltningen 7,5 
procent och kultur- och föreningsförvaltningen 7,5 
procent. Lägst sjukfrånvaro hade kommunstyrel-
sens ledningskontor, 3,6 procent.

Störst ökning, 1,1 procentenheter, hade barn- 
och utbildningsförvaltningen. Två förvaltningar 
har minskat sin totala sjukfrånvaro sedan förra 
året: samhällsbyggnadsförvaltningen (–0,7 pro-
centenheter) och kommunstyrelsens ledningskon-
tor (–0,6 procentenheter).

Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 2013–2015, 

fördelad på kön.
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sjukfrånvaro uppdelad på ålder och kön

Kvinnornas sjukfrånvaro var högre än männens 
och ökade också mest. Kvinnornas sjukfrånvaro 
var 8,8 procent och högst i åldersgruppen 50 år och 
äldre, 10 procent. Kvinnornas sjukfrånvaro ökade i 
alla åldersgrupper jämfört med 2014.

Männens sjukfrånvaro ökade också totalt sett, 
men minskade i åldersgruppen 29 år och yngre.

Total sjukfrånvaro fördelad på kön och åldersgrupper 

2014–2015.

2014 (%) 2015 (%)

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

<= 29 ÅR 4,4 3,9 4,3 5,0 3,2 4,6

30–49 ÅR 7,5 3,2 6,7 8,3 3,9 7,4

>= 50 ÅR 8,8 4,9 8,0 10,0 5,4 9,3

långtidssjukfrånvaro

Långtidssjukfrånvaron (mer än 59 dagar) ökade 
med 6 procentenheter sedan 2014 och var nästan 
52 procent av den totala sjukfrånvaron. Långtids-
sjukfrånvaron är nu på samma nivå som 2008, men 
med skillnaden att trenden då var nedåtgående, 
medan den nu är ökande. Det är tydligt att det är 
långtidssjukfrånvaron som är orsaken till att den 
totala sjukfrånvaron fortsätter att öka.

Männens långtidssjukfrånvaro minskade från 
41 till 40 procent, medan kvinnornas ökade från 46 
till 53 procent. Kvinnornas långtidssjukfrånvaro 
har ökat i flera år medan männens trend vände 
neråt 2015.

2014 (%) 2015 (%)

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

<= 29 ÅR 9,2 18,9 11,3 9,0 0,9 7,7

30–49 ÅR 46 25 44,2 52,1 35,7 50,4

>= 50 ÅR 50,4 54,9 50,9 59,2 50,2 54,8

Totalt 46,3 41,1 45,7 53,1 40,1 51,7
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sjukfrånvaro exklusive långtidssjukfrånvaro

Den korta sjukfrånvaron (mindre än 60 dagar) 
har varit ganska konstant totalt sett de tre senaste 
åren. Flera förvaltningar har till och med sänkt 
korttidssjukfrånvaron. Totalt var den 3,8 procent, 
men kvinnornas korttidsfrånvaro var 4,1 procent 
och männens 2,7 procent. Kvinnornas minskade 
marginellt medan männens ökade något.

Frisknärvaro

Frisknärvaron (0–5 sjukdagar) minskade till 55 
procent, vilket innebär att fler än hälften av alla 
anställda är genomgående friska. Observera att 
tidigare års frisknärvarostatistik av misstag har 
inkluderat även vissa timanställda medarbetare, 
vilket har gett en sjunkande andel. Nedanstående 
diagram visar dock rättvisande siffror. Männens 
frisknärvaro var 68 procent och kvinnornas 52 
procent 2015. Högst frisknärvaro hade kommun-
styrelsens ledningskontor (72 procent) där männen 
hade 93 procents frisknärvaro. Lägst hade 
folkhälso förvaltningen, 48 procent.

Andel tillsvidareanställda med 0–5 sjukfrånvarodagar 

2014–2015.
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Lönebildning
För att skapa tydlighet i en tydlig löneöversynspro-
cess och lönesättning har kommunen tagit fram 
riktlinjer för lönebildning. Riktlinjerna införs i 
organisationen inför löneöversynen 2016.

Lönekartläggningen av 2015 års löner visar att 
Karlskoga kommun inte har några osakliga löne-
skillnader när det gäller det lika arbetet. Analysen 
av det likvärdiga arbetet visar däremot att det finns 
befattningar där det inte finns förklaringar till 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Kom-
munen ska åtgärda dessa löneskillnader i samband 
med löneöversynerna 2016–2018.

I samband med löneöversynen 2015 genom-
fördes den sista delen av den lärarsatsning som 
Karlskoga kommun beslutade om i samband med 
löneöversynen 2012. Lärarsatsningen ger 1,8 pro-
cent i löneökning utöver ordinarie löneöversyn.

Tillsvidareanställda kvinnors medellön uppgår 
till 91,2 procent av männens medellön. I pengar 
motsvarar skillnaden 2 578 kronor. Jämförelser 
mellan åren görs inte på individnivå.

Löneskillnaderna påverkas bland annat av skill-
naden mellan lönesättningen vid nyanställningar 
och lönenivån för medarbetare som slutar. En för-
klaring till löneskillnaden mellan kvinnor och män 
är att det inom flera traditionellt mansdominerade 
yrken finns en privat marknad som konkurrerar 
om arbetskraften med arbetsgivare inom offentlig 
verksamhet.
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Ekonomisk översikt – kommunen 
och kommunkoncernen

Årets resultat
Årets resultat 2015 för Karlskoga kommun blev 
ett överskott på 77,4 mnkr, vilket motsvarar 4,97 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Det budgeterade resultatet var +25,8 mnkr, vilket 
innebär att kommunens resultat var 51,6 mnkr 
bättre än budgeterat. Tabellen nedan redovisar 
budgetavvikelserna.

(tkr)

Budgeterat resultat 2015 25 818

Nämndernas resultat –5 235

Realisationsvinster avseende fastigheter 

 (se not 3) 16 406

Återbetalning försäkringspremie AFA  

(se not 5) 13 227

Resultatpåverkan säkringsredovisning  

(se not 14) 12 761

Tillfälligt statsstöd flyktingsituationen 3 346

Förbättrat finansnetto 1 357

Minskade avskrivningar pga lägre  

investeringsutfall 2 083

Lägre arbetsgivaravgifter för unga 4 141

Övrig finansförvaltning 3 494

Årets resultat 77 398

Kommunens eget kapital uppgick efter årets resul
tat till 1 114 mnkr (1,1 miljarder kronor). Kommun
koncernens eget kapital uppgick efter årets resultat 
till 851,9 mnkr.

Kommunkoncernens resultat blev ett överskott 
på 126,1 mnkr. Karlskoga Kommunhus AB redo
visade ett mindre överskott på 16 tkr. Karlskoga 
Energi och Miljö AB redovisade ett överskott 
efter finansiella poster på 50,1 mnkr, vilket var 
12,9 mnkr sämre än budget. Karlskogahem AB 
redovisade ett överskott efter finansiella poster på 
21,1 mnkr, vilket var 10,1 mnkr bättre än budget. 
Kommunalförbundet Bergslagens räddningstjänst 
redovisade ett underskott på 1,6 mnkr av ett bud
geterat nollresultat.

Årets resultat (tkr) 

-100

0

100

200

300

400

500

201520142013201220112010200920082007

(mnkr)

Kommunen

Koncernen



45KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2015

Ekonomisk övErsikt

Driftredovisning
Nämnd 2015 2014

(tkr) Kostnader Intäkter 

exklusive 

kommun

bidrag

Kommun

bidrag

Resul

tat

Kostnader Intäkter  

exklusive 

kommun

bidrag

Kommun

bidrag

Resul

tat

Kommunfullmäktige  

och revision 7 940 71 6 593 – 1 276 6 394 86 6 793 485

Valnämnden 1 0 0 1 651 978 700 27

Överförmyndarnämnden 5 676 2 332 2 908 – 436 5 131 1 836 2 908 – 387

Administrativ nämnd 4 611 0 5 027 416 4 509 0 5 027 518

Kommunstyrelsen 204 813 84 070 117 428 – 3 315 191 400 83 314 109 840 1 754

Socialnämnden 802 221 189 407 613 178 364 760 036 159 939 601 174 1 077

Barn- och utbildnings-

nämnden 490 264 53 154 437 110 0 470 368 44 330 422 848 – 3 190

Gymnasienämnden 250 969 93 340 156 132 – 1 497 236 141 87 668 146 969 – 1 504

Kultur- och förenings-

nämnden 95 947 15 313 80 336 – 298 93 306 14 896 78 948 538

Folkhälsonämnden 143 005 139 823 3 961 779 141 289 135 985 2 570 – 2 734

Myndighetsnämnden 13 983 6 254 8 888 1 159 330 0 325 – 5

Samhällsbyggnads-

nämnden 257 655 198 515 58 010 – 1 130 257 973 198 725 60 889 1 641

Summa exklusive finans 2 277 085 782 279 1 489 571 –  5 235 2 168 528 727 757 1 438 991 – 1 780

Finansförvaltning 31 950 1 604 153 – 1 489 571 82 632 44 719 1 523 138 – 1 438 991 39 428

summa 2 309 035 2 386 432 0 77 397 2 213 247 2 250 895 0 37 648

Budgetföljsamheten i verksamheten
Alla verksamheter visade en bra budgetföljsamhet. 
Den totala budgetavvikelsen för nämnderna 
var ett underskott på 5,2 mnkr, vilket bara var 
0,35 procent av budgeten totalt. Störst avvikelse 
mot budget hade kommunstyrelsen, –3,3 mnkr. 
Sammantaget redovisade dock kommunstyrelsens 
verksamheter positiva resultat jämfört med sina 
budgetar. Den främsta orsaken till att totalresulta
tet blev ett underskott är de obudgeterade kostna
derna på 9,8 mnkr för de sociala investeringarna. 
Gymnasienämndens underskott på 1,5 mnkr beror 
främst på skolskjutsar. Kommunfullmäktiges 
underskott blev 1,3 mnkr och beror främst på 
högre arvoden till partiföreträdare och ökade 
kostnader för partistöd. Samhällsbyggnadsnämn
dens underskott på 1,1 mnkr beror främst på höga 
rekryterings och utbildningskostnader för nyan
ställda. Den största verksamheten, socialnämn
den, lämnade ett överskott på 365 tkr, vilket var 

0,06 procent av nämndens budget. Det måste anses 
vara en mycket god budgetföljsamhet. 

Karlskoga kommun tillämpar treårsbudget för 
att ha en långsiktig budgetföljsamhet över varje 
treårsperiod. Ett underskott efter tre år följer med i 
sin helhet in i nästa treårsperiod och ska återställas 
inom dessa tre år, medan 50 procent av ett samlat 
överskott tas med in i nästa treårsperiod. 2015 var 
det andra året i nuvarande treårsperiod. 

Balanskravet
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en 
god ekonomisk hushållning. Lagen anger också 
ett så kallat balanskrav, som kortfattat innebär 
att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Enligt 
huvudregeln ska ett underskott återhämtas inom 
en treårsperiod efter att underskottet uppkom. Det 
är bara om det finns synnerliga skäl som kommu
nen får besluta att inte återhämta ett underskott.
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Balanskravsutredning
(tkr) 2011 2012 2013 2014 2015

Resultat 54 627 76 122 48 224 37 649 77 398

Realisationsvinster – 1 374 – 9 194 – 20 724 – 4 589 – 16 406

Nedskrivningar

Avtalspensioner – 25 468

Justering RIPS-ränta 4 015

Justerat resultat 27 875 66 928 31 515 33 060 60 992

Social investering – 15 000 2 945 9 849

Avsättning pensionsreserv* – 25 000 – 25 000

Justering förändring av eget kapital 2 785 41 928 16 515 36 005 70 841

* Frivillig avsättning inom eget kapital. 

Vid avstämning av balanskravet ska det redovisade 
resultatet enligt huvudregeln rensas från realisa
tionsvinster men inte från realisationsförluster. 
Nedskrivningar och avtalspensioner räknas som 
synnerliga skäl att inte återställa ett underskott 
eftersom det leder till lägre kostnader i framtiden. 
Från och med 2013 har Karlskoga kommun 
öronmärkt 15 mnkr till sociala investeringar. 2014 
användes 2,9 mnkr och 2015 användes 9,8 mnkr av 
dessa till sociala investeringar. 

Finansiella mål

Inför verksamhetsåret 2015 beslutade fullmäktige 
om två finansiella mål som redovisas nedan. 

1. Resultatmål
Målet för 2015 var att resultatet skulle uppgå 
till 2,0 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag, vilket skulle kräva ett positivt resultat 
på 31,2 mnkr. Målet uppfylldes då resultatet blev 
+77,4 mnkr, vilket motsvarar 5,0 procent. 

2. Investeringsmål 
Investeringar ska som huvudregel uppgå till maxi
malt avskrivningsnivå. 2015 gjorde kommunen 
investeringar för 68,6 mnkr. Avskrivningarna 
uppgick till 65,7 mnkr. Kommunen nådde den nivå 
som krävs för att målet ska anses uppfyllt.    

Finansiell analys
Den finansiella analysen visar om kommunen haft 
en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 
perspektiv. Den finansiella analysen omfattar fyra 
perspektiv som beskrivs nedan.
• Långsiktig kapacitet – hur kommunen, med 

dagens ekonomi som utgångspunkt, klarar 
framtida ekonomiska påfrestningar.

• Kortfristig kapacitet – kommunens nuvarande 
ekonomiska ställning.

• Finansiella risker – god ekonomisk hushållning 
innebär att kommunen i ett kort och medellångt 
perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder 
för att möta finansiella problem.

• Kontroll – god ekonomi hänger oftast ihop 
med en god kontroll och i detta perspektiv gör 
kommunen en löpande ekonomisk uppföljning 
på nämndnivå varje månad (utom under 
sommaren), ekonomisk rapportering/delårs
rapportering fyra gånger per år med prognos för 
helårsresultat samt finansiell rapportering till 
varje kommunstyrelsemöte.

Långsiktig kapacitet

Enligt kommunallagen ska kommunen alltid ha 
högre intäkter än kostnader. Det är dock en mini
minivå. Om kommunen i princip har nollresultat 
år efter år urholkar det kommunens eget kapital. 
Ett positivt ekonomiskt resultat ger möjligheter att 
finansiera investeringar, uppfylla alla pensions
åtaganden, hantera konjunktursvängningar och ha 
resurser för utveckling. 2015 års resultat innebär 
att Karlskogas ekonomiska ställning har stärkts. 
Det egna kapitalet ökade med 92,2 mnkr, vilket var 
en ökning med 9,0 procent. 

verksamhetens nettokostnad

Nettokostnaden är skillnaden mellan kostnader 
och intäkter i den löpande verksamheten. För att 
upprätthålla balansen i ekonomin är det viktigt 
att denna kostnad inte tar i anspråk hela intäkten 
av skatt och generella statsbidrag från det kom
munala utjämningssystemet, och inte heller ökar 
snabbare än dessa intäkter. 2015 ökade nettokost
naden med 2,4 procent medan skatt och generella 
statsbidrag ökade med 3,8 procent. Det innebär att 
nettokostnaden som andel av intäkterna från skatt 
och statsbidrag sjönk från 96,3 till 95,0 procent. 
Efter en negativ utveckling 2012–2014 var resultatet 
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2015 ett steg i rätt riktning. Personalkostnaderna 
ökade med 5,4 procent 2015 och utgjorde 85,9 
procent av verksamhetens nettokostnad. Kom
munledningen ser allvarligt på att personalkost
nadsökningen i procent var högre än för skatter 
och generella statsbidrag.     

Nettokostnader skatter/utjämning

skatteintäkter och utjämning

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen 
från den kommunala utjämningen uppgick till 1 558 
mnkr (1,56 miljarder). Skatteintäkterna ökade med 
2,7 procent i jämförelse med 2014. Generella stats
bidrag från det kommunala utjämningssystemet 
ökade med 9,7 procent jämfört med 2014. 

Taxeringsutfallet och uppräkningstalen påver
kar utvecklingen av skatteintäkterna. Invånar
antalet den 1 november året före budgetåret påver
kar storleken på bidragen från det kommunala 
utjämningssystemet, eftersom dessa beräknas 
med ett visst belopp per invånare och utifrån 
detta datum. Den preliminära slutavräkningen av 
skatteintäkterna utgår från den prognos som SKL 
fastställer. Skatteintäkternas utveckling påverkas 
därför mycket av antalet invånare i kommunen. 
Befolkningen i Karlskoga ökade med 235 invånare, 
+0,8 procent, mellan 1 november 2014 och samma 
datum 2015.

Skatteintäkter och generella statsbidrag
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Finansnettot och dess utveckling har betydelse för 
ekonomin och består av skillnaden mellan intäkts 
och kostnadsräntor. 

Finansnetto

Kommunens finansnetto var negativt 2015, det 
vill säga ränteintäkterna var lägre än räntekost
naderna, vilket beror på att kommunen i stor 
utsträckning finansierat tidigare investeringar 
med lån. Förbättringen av finansnettot 2015 beror 
på resultatpåverkan av säkringsredovisningen av 
ränte derivat. Vid utgången av 2015 var kommu
nens låneskuld 400 mnkr. Finansnettot för kom
munkoncernen var sämre, vilket beror på att större 
delen av den totala kommunala låneskulden finns i 
bolagen (Karlskogahem AB, 801 mnkr, Karlskoga 
Kommunhus AB, 545 mnkr, och Karlskoga Energi 
och Miljö AB, 649 mnkr).

soliditet

Soliditet är ett mått på kommunens finansiella 
styrka och anger hur stor del av tillgångarna som 
finansierats med skattemedel, det vill säga kommu
nens eget kapital. Utvecklingen av soliditeten beror 
dels på resultatutvecklingen, dels på ökningen 
av tillgångar och hur kommunen finansierat 
ökningen. Hög soliditet innebär låg skuldsättning, 
vilket medför låga räntekostnader. Ökningen av 
eget kapital 2015 var 92,2 mnkr, en ökning med 
9,0 procent. Orsaken är kommunens överskott. 
Kommunens balansräkning har växt med hela 
163 mnkr, exempelvis ökade de finansiella tillgång
arna med 56,4 mnkr och omsättningstillgångarna 
ökade med 91,8 mnkr. Det gör att soliditeten ligger 
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kvar på 56,9 procent. För kommunkoncernen 
förbättrades soliditeten något tack vare positiva 
resultat för bolagen. 

Soliditet

Soliditeten för kommunen påverkas kraftigt, och 
sjunker med 44,4 procentenheter, om man tar 
hänsyn till kommunens alla pensionsförpliktelser. 
Soliditeten med hänsyn till alla pensionsförplik
telser för 2015 var 12,5 procent. Kommunens pen
sionsåtagande som redovisas inom linjen uppgick 
vid årets slut till 870 mnkr. För kommunkoncernen 
var soliditeten 21,45 procent, men sjunker med 21,9 
procentenheter till 0,45 procent om man tar hänsyn 
till alla pensionsförpliktelser. Tabellen nedan visar 
kommunens och kommunkoncernens pensions
förpliktelser och pensionsmedelsförvaltning.

 
(tkr) Kommunen Koncernen

Avsättningar  

(inklusive löneskatt 59 760 79 561

Ansvarsförbindelser  

(inklusive löneskatt) 870 398 870 398

Finansiella placeringar  

avseende pensionsmedel 0 0

Total pensionsförpliktelse 930 158 950 049

Återlånade medel 930 158 950 049

Soliditeten vid ett enskilt tillfälle säger inte så 
mycket, men en sjunkande soliditet tyder på en 
problematisk ekonomisk utveckling. En stabil 
resultatutveckling är ett måste samtidigt som 
investeringsnivån efter satsningar på gymnasie
skolan och brandstationen måste minska till en 
nivå som uppfyller kommunens finansiella mål – 
att investeringarna inte ska överstiga kommunens 
avskrivningar.

-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50
60
70

201520142013201220112010200920082007

(procent)

Kommunen
Kommunen beaktat samtliga pensioner

Koncernen beaktat samtliga pensioner
Koncernen

skuldsättning

Soliditet visar hur man av egen kraft finansierat 
sina tillgångar. Skuldsättningsgraden visar ande
len av tillgångarna som finansierats genom lån. Är 
soliditeten enligt balansräkningen 56,9 procent är 
med andra ord skuldsättningsgraden 43,1 procent. 
Skulderna består av kortfristiga skulder med för
fallotid inom ett år och långfristiga skulder med 
förfallotid inom mer än ett år. Dessutom finns 
begreppet avsättningar som till skillnad från lång
fristig skuld inte har något exakt belopp och för
fallodag utan bygger på uppskattningar och anta
ganden. Avsättningen på 66,7 mnkr i kommunens 
balansräkning avser framtida pensionsåtaganden 
och medfinansiering till Citybanan.

Större delen av kommunens skulder är lån i 
banker och kreditinstitut. Den 31 december 2015 
var den totala skulden närmare 778 mnkr, vilket 
var en ökning med 73,5 mnkr jämfört med 2014. 
Långfristiga skulder ökade med drygt 44 mnkr. 
Kortfristiga skulder ökade med 29 mnkr. Vid 
utgången av 2015 var kommunens låneskuld 
400 mnkr, vilket var en ökning med 45 mnkr jäm
fört med 2014. Samtidigt minskade låneskulden i 
Karlskoga Kommunhus AB med 45 mnkr 2015. 

Kommunens hela låneskuld är i svensk valuta 
och utvecklingen visas nedan för kommunen och 
kommunkoncernen. 

Lån i bank

kortsiktig kapacitet
Likviditet
Likviditeten visar vilken handlingsberedskap kom
munen och kommunkoncernen har på kort sikt. 
Likviditeten ökade med 81,5 mnkr för kommunen 
och med 83,6 mnkr för kommunkoncernen 2015. 
Nivån på likviditeten är en ögonblicksbild. Därför 
är likviditetens utveckling över tid mer intressant. 
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Kommunens likviditet har förbättrats de senaste 
åren och kan anses vara god. Om de två finansiella 
målen uppfylls varje år, vilket kommunledningen 
kommer att prioritera, förbättras automatiskt 
kommunens likviditet.

Likvida medel

Kommunen bedömer den finansiella beredskapen 
som tillfredsställande. Betalningsberedskapen är 
dessutom tryggad genom att kommunkoncernen 
har en beviljad checkräkningskredit på 150 mnkr. 

Finansiella risker och kontroll

Med ränterisk menar man risken för förändringar 
i räntenivån. Alla kommunens lån är rörliga men 
har genom ränteswapar (räntederivat) bundits till 
fast ränta. Räntebindningen är mellan 15 och 27 
år. Med finansieringsrisk menar man risken för att 
kommuner inte kan skaffa lån eller måste låna till 
en hög kostnad (hög ränta). Risken att långivarna 
inte beviljar Karlskoga kommun ytterligare lån 
bedöms som liten. 

2014 beslutade kommunfullmäktige om en ny 
finanspolicy för kommunkoncernen. Alla regler i 
finanspolicyn uppfylldes helt eller uppfylldes med 
vissa avvikelser som hör till tiden före den nya poli
cyn. Den finansiella rapporteringen till kommun
styrelsen fortsatte 2015. Rapporten innehåller en 
beskrivning av likviditeten, placeringsportföljens 
sammansättning, låneportföljens sammansätt
ning, information om planerad upplåning samt en 
allmän information om räntemarknaden. Utöver 
detta innehåller rapporten en sammanställning av 
kommunkoncernens räntederivat. Ränte derivatens 
marknadsvärde uppdateras varje tertial.

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtaganden för egnahem utgör 
40 procent av låneskulden vid förlusttillfället. 
Kommunen har också gått i borgen för bostads
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rättsföreningar. Kommunens borgensåtaganden 
framgår av tabellen nedan.

Not 16 Ansvarsförbindelser (tkr)  
Borgensåtaganden kommunala bolag 1 994 000

  varav Karlskoga Energi och Miljö AB 600 000

  varav Karlskogahem AB 800 000

  varav Karlskoga Kommunhus AB 545 000

  Varav Biogasbolaget i Mellansverige AB 49 000

 

Borgensåtaganden  

bostadsrättsföreningar 42 270

Förlustansvar och garantier för egnahem 467

Summa borgensåtaganden  

och förlustansvar 2 036 737

Ansvarsförbindelser

Kommunens pensionsförpliktelser som de 
anställda intjänat före 1998 räknas som en ansvars
förbindelse. 

Enligt KPA:s och SPP:s beräkningar uppgick 
den totala förbindelsen till 870 mnkr, inklusive 
löneskatt, vilket var en minskning med 33,9 mnkr 
jämfört med 2014. 

Individuella delen
Kommunen har beslutat att betala ut hela den indi
viduella delen av avtalspensionen till de anställda. 
Kostnaden för 2015 är bokförd som en kortfristig 
skuld och beräknas till 59,8 mnkr inklusive löne
skatt.

känslighetsanalys

Tabellen nedan visar hur mycket kommunens eko
nomi påverkas vid mindre förändringar av olika 
ekonomiska faktorer som skatter, taxor och priser. 

Känslighetsanalys

intÄktEr (tkr)

* Förändring av utdebiterad skatt med 1 kr  +-61 500 

* Förändring av det generella statsbidraget med 1 %  +-2 600 

* Generell taxeförändring med 1 %  +-1 300 

* Förändring av likviditeten med 10 mnkr  +-0 

kostnADEr (tkr)

* Löneökning med 1 %  +12 800

* 50 heltidstjänster  +-24 700 

* Prisförändring på varor och tjänster med 1 %  +-8 000 

* Prisförändring på bränsle och energi med 1 %  +-400 
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Kommunkoncernen
Den sammanställda redovisningen, kommun
koncernen, består av Karlskoga kommun och 
Karlskoga Kommunhus AB med de två helägda 
dotterbolagen Karlskoga Energi och Miljö AB 
och Karlskogahem AB. I den sammanställda 
redovisningen för kommunkoncernen ingår även 
Karlskoga kommuns del av kommunalförbundet 
Bergslagens räddningstjänst (BRT) som ansvarar 
för verksamheten i Karlskoga, Kristinehamn, 
Degerfors, Storfors, Filipstad och Hällefors kom
muner.

Som tidigare nämnts redovisade koncernen ett 
positivt resultat på 126,1 mnkr. 

Karlskoga Energi och Miljö AB redovisade 
ett positivt resultat på 50,1 mnkr efter finansiella 
poster. Det var dock 12,9 mnkr sämre än budge
terat. Det beror på låga elpriser och ett milt år, 
vilket innebar lägre intäkter från fjärrvärme, samt 
produktionsproblem inom Biogasbolaget. 

Karlskogahem AB redovisade ett historiskt 
positivt resultat på 21,1 mnkr efter finansiella 
poster, vilket var hela 10,1 mnkr bättre än bud
geterat. Orsaker till överskottet var den höga 
uthyrningsgraden av lägenheter och lokaler, lägre 
personalkostnader samt att bolaget inte påbörjat 
alla planerade underhållsåtgärder. 

Årsredovisningen för både Karlskogahem AB 
och Karlskoga Energi och Miljö AB har upp
rättats enligt Bokföringsnämndens ”Allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo
visning”, den så kallade K3. 

karlskoga kommunhus AB

Ägarandel: 100 %
Aktiekapital: 420,2 mnkr
Ordförande: Sven Olof Axelsson
Verkställande direktör: Christian Westas
Antal anställda: 
Bolaget redovisade 2015 en vinst på 16 tkr efter 
25,5 mnkr i erhållna koncernbidrag.

karlskoga Energi och miljö AB

Ägarandel: 100 %
Aktiekapital: 55 mnkr
Ordförande: DanÅke Widenberg
Verkställande direktör: Jens Isemo
Antal anställda: 179
Bolaget redovisade 2015 en vinst på 50 mnkr.

karlskogahem AB

Ägarandel: 100 %
Aktiekapital: 77 mnkr
Ordförande: Rolf Lindberg
Verkställande direktör: Ann Hermansson Alm
Antal anställda: 34
Bolaget redovisade 2015 en vinst på 21 mnkr.

kommunalförbundet Bergslagens  
räddningstjänst

Ägarandel: 35 % (Karlskogas andel av det totala 
kommunbidraget)
Karlskogas kommunbidrag 2015: 28,4 mnkr
Ordförande: Göran Ståhlberg
Förbundschef: Anders Nilsson
Antal anställda: 178 
Årets resultat i kommunalförbundet var –1,6 mnkr.

Intressebolag
Resultaten för bolagen nedan ingår inte i den sam
manställda redovisningen eftersom kommunen 
inte har något väsentligt inflytande i dem eller har 
ett så litet ägande att det inte påverkar den sam
manställda redovisningens resultat. 

Bolag Kommunens  

ägarandel (%)

Karlskoga Näringsliv och Turism AB 51

Karlskoga Centrumledning AB 20

Parkeringsaktiebolaget Råkan 53

Örebroregionen Science Park AB 20

Örebro Läns Flygplats AB 5

Investeringar
Investeringar ska som huvudregel uppgå till maxi
malt avskrivningsnivå. Investeringsbudgeten 2015 
var på 78,3 mnkr. Av investeringsbudgeten var 56,2 
mnkr nya poster för 2015 medan 22,1 mnkr var 
ombudgeterat från 2014.

Kommunen gjorde investeringar på 125 mnkr 
2015. Av dessa var 56,4 mnkr finansiella investe
ringar som inte ska inräknas vid en jämförelse mot 
avskrivningsnivån. Kommunens investeringar 
2015 var således 68,6 mnkr exklusive de finansiella 
investeringarna. Avskrivningarna 2015 uppgick till 
65,7 mnkr.    
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Sammanställning av investeringar 2015
Nämnd/Projekt (tkr) Investering Försäljning och  

investeringsbidrag

Nettoinvestering

kommunstyrelsen

Maskiner och inventarier 1 414 0 1 414

Finansiella tillgångar 56 370 – 7 56 363

Statliga investeringsbidrag 0 0 0

summa kommunstyrelsen 57 784 – 7 57 777

socialnämnden

Maskiner och inventarier 3 793 0 3 793

summa socialnämnden 3 793 0 3 793

Barn- och utbildningsnämnden

Maskiner och inventarier 3 771 0 3 771

summa barn- och utbildningsnämnden 3 771 0 3 771

Gymnasienämnden

Maskiner och inventarier 1 457 0 1 457

summa gymnasienämnden 1 457 0 1 457

kultur- och föreningsnämnden

Maskiner och inventarier 5 516 0 5 516

summa kultur- och föreningsnämnden 5 516 0 5 516

Folkhälsonämnden

Maskiner och inventarier 893 0 893

summa folkhälsonämnden 893 0 893

myndighetsnämnden

Maskiner och inventarier 0 0 0

summa myndighetsnämnden 0 0 0

samhällsbyggnadsnämnden

Jord- och skogsbruksfastighet 813 – 14 728 – 13 915

Markreserv 2 104 0 2 104

Förvaltningsfastigheter 1 376 0 1 376

Skolfastigheter 12 972 – 7 12 965

Daghemsfastigheter 69 0 69

Vårdfastigheter 7 284 0 7 284

Bad-, sport- och idrottsfastigheter 6 264 0 6 264

Kulturfastigheter 112 0 112

Övriga verksamhetsfastigheter 743 – 4 800 – 4 057

Gator, vägar och parker 14 277 0 14 277

Övriga publika fastigheter 91 0 91

Småhusfastigheter 650 0 650

Hyresfastigheter 67 0 67

Tomträttsfastigheter, bostäder 0 0 0

Tomträttsfastigheter, industri 0 0 0

Övriga fastigheter, annan verksamhet 1 117 0 1 117

Exploateringsverksamhet 34 0 34

Bostadsrätter 0 0 0

Statliga investeringsbidrag 0 – 579 – 579
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Nämnd/Projekt (tkr) Investering Försäljning och  

investeringsbidrag

Nettoinvestering

Övriga investeringsbidrag 0 – 450 – 450

summa mark, byggnader och teknisk anläggning 47 973 – 20 564 27 409

Maskiner och inventarier 3 771 0 3 771

summa samhällsbyggnadsnämnden 51 744 – 20 564 31 180

summa inklusive investeringsbidrag 124 958 – 20 571 104 387

summa exklusive investeringsbidrag 124 958 – 19 542 105 416



Räkenskaper
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Resultaträkning
(tkr) Kommun Koncern

2015 2014 2015 2014

Verksamhetens intäkter (not 1) 524 504 463 166 1 102 190 1 017 980

   Varav jämförelsestörande post (not 5) 13 227 0 13 227 0,0

Verksamhetens kostnader (not 2) – 1 938 577 – 1 843 308 – 2 287 529 – 2 161 919

   Varav jämförelsestörande post (not 5) 0 0 0,0 0,0

Avskrivningar (not 3) – 65 717 – 64 545 – 185 131 – 250 204

Verksamhetens nettokostnad – 1 479 790 – 1 444 687 – 1 370 470 – 1 394 143

Skatteintäkter (not 4) 1 287 460 1 253 894 1 287 460 1 253 894

Generella statsbidrag och utjämningar (not 4) 270 610 246 717 270 610 246 717

Finansiella intäkter (not 1) 6 089 7 064 4 545 4 747

Finansiella kostnader (not 2) – 6 971 – 25 339 – 72 848 – 94 163

Resultat före extraordinära poster 77 398 37 649 119 297 17 052

Extraordinära poster 0 0 – 656 – 838

Skatt 0 0 7 422 – 8818

Årets resultat 77 398 37 649 126 063 7 396
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Balansräkning
(tkr) Kommun Koncern

2015 2014 2015 2014

TillgÅngar

anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar 0 0 2 871 6 753

Materiella anläggningstillgångar

Mark  byggnader och tekniska anläggningar (not 6) 1 037 593 1 037 555 2 340 542 2 383 718

Maskiner och inventarier (not 7) 110 536 110 829 1 114 033 1 075 157

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar och bostadsrätter (not 8) 497 117 425 998 30 233 4 114

Långfristiga fordringar (not 9) 4 400 4 400 36 735 34 271

summa anläggningstillgångar 1 649 646 1 578 782 3 524 414 3 504 013

Bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Förråd m m 0 0 21 825 22 381

Fordringar (not 10) 117 473 107 151 200 614 193 146

Kortfristiga placeringar (not 10) 1 000 1 000 6 000 6 000

Kassa och bank (not 11) 190 611 109 138 218 096 124 714

summa omsättningstillgångar 309 084 217 289 446 535 346 241

summa tillgångar 1 958 730 1 796 071 3 970 949 3 850 254

EgET kaPiTal  aVsäTTningar OCH skUlDEr

Eget kapital (not 12)

Eget kapital vid året början 1 022 199 984 549 703 300 695 904

Årets resultat 77 398 37 649 126 063 7 396

Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0

Övrigt eget kapital 14 758 0 22 537 0

summa eget kapital 1 114 355 1 022 198 851 900 703 300

avsättningar

Avsättningar för pensioner (not 13) 59 760 59 408 79 651 77 308

Övriga avsättningar (not 13) 6 976 10 291 194 612 205 053

summa avsättningar 66 736 69 699 274 263 282 361

skulder

Långfristiga skulder (not 14) 444 107 399 767 2 372 107 2 364 405

Kortfristiga skulder (not 15) 333 532 304 407 472 679 500 188

summa skulder 777 639 704 174 2 844 786 2 864 593

summa eget kapital  avsättningar och skulder 1 958 730 1 796 071 3 970 949 3 850 254

Panter och ansvarsförbindelser

Panter 0 0 0 0

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland  
skulderna eller avsättningar (not 16) 870 398 904 294 870 400 946 800

Borgensförbindelser (not 16) 2 036 736 2 089 845 42 700 39 600

Limit checkräkningskredit 100 000 100 000 215 000 200 000
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Kassaflödesanalys
(tkr) Not Kommun Koncern

2015 2014 2015 2014

den löpande verksamheten

Årets resultat 77 398 37 649 126 063 7 400

Justering för av–  och nedskrivningar 65 717 64 545 185 131 250 200

Justering för avsättningar – 2 962 – 256 –8 098 – 2 900

Justering för realisationsvinster/– förluster – 16 406 – 4 589 –16 406 – 4 600

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 4 895 7 200

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 123 747 97 349 291 585 257 300

Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 556 – 4 700

Ökning/minskning kortsiktiga fordringar 1 – 10 322 33 037 –7 468 46 700

Ökning/minskning kortsiktiga skulder 2 29 125 – 37 413 –17 104 – 46 300

Kassaflöde från den löpande verksamheten 142 550 92 973 267 569 253 000

Investeringsverksamhet 3

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 – 1 000

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Investering i materiella anläggningstillgångar – 68 587 – 98 435 –182 491 – 288 300

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 19 535 5 713 19 535 5 700

Investering i finansiella anläggningstillgångar – 56 370 0 –5 643 0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 7 244 7 4 100

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 105 415 – 92 478 –168 592 – 279 500

finansieringsverksamhet

Nyupptagna lån 45 000 20 000 45 000 51 500

Amortering av skuld 0 – 16 000 –61 000 – 16 000

Investeringsbidrag – 660 3 500 0 0

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 44 340 7 500 –16 000 35 500

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0

Årets kassaflöde 81 475 7 995 82 977 9 000

Likvida medel vid årets början 109 138 101 144 130 714 121 100

likvida medel vid årets slut 190 613 109 139 213 691 130 100
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Noter till kassaflödesanalysen
(tkr) Kommun

2015 2014

not 1

Kundfordringar 3 713 – 1 590

Kortfristiga fordringar – 187 444

Upplupna intäkter – 13 849 34 183

Kortfristig placering 0 0

summa – 10 323 33 037

not 2

Kortfristig skuld 771 569

Leverantörsskuld – 9 122 – 42 072

Moms – 163 169

Personalens källskatt 1 104 683

Övriga kortfristiga skulder 45 890 4 931

Upplupna kostnader och 

 förutbetalda intäkter – 9 354 – 1 694

summa 29 126 – 37 414

not 3

Se tabell "Investeringsredovisning"
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Noter
(tkr) Kommun Koncern

2015 2014 2015 2014

Not 1 Verksamhetens intäkter

Intäkter enligt driftsredovisningen 2 386 433 2 250 895

Avgår:

Interna intäkter – 290 975 – 275 200

Skatteintäkter och statsbidrag – 1 564 865 – 1 505 466

Finansiella intäkter – 6 089 – 7 064

Extraordinära intäkter/Jämförelsestörande post (not 5) 0 0

Verksamhetens externa intäkter 524 504 463 165

Not 2 Verksamhetens kostnader

Kostnader enligt driftsredovisningen 2 309 035 2 213 246

Avgår:

Interna kostnader – 290 975 – 275 200

Utjämningsavgifter – 6 794 – 4 854

Finansiella kostnader – 6 971 – 25 339

Avskrivningar – 65 717 – 64 545

Extraordinära kostnader/Jämförelsestörande post (not 5) 0 0

Verksamhetens externa kostnader 1 938 578 1 843 308

Varav:

   - Förändring pensionsskuld inklusive individuell del 43 004 39 853

   - Pensionsutbetalningar 46 790 44 476

   - Särskild löneskatt 21 295 19 303

Summa 111 089 103 632

Not 3 Avskrivningar och upp- eller nedskrivningar

Avskrivningar

Byggnader och tekniska anläggningar 44 810 43 097

Goodwill 0 0

Maskiner och inventarier 20 907 21 448

Summa avskrivningar 65 717 64 545

realisationsvinstberäkning, netto

Byggnader och tekniska anläggningar – 16 410 – 4 272

Maskiner och inventarier 0 27

Finansiella tillgångar 3 – 344

Summa realisationsvinstberäkning (vinst ger negativt värde) – 16 407 – 4 589

Nedskrivningar

Byggnader och tekniska anläggningar 0 0

Summa nedskrivningar 0 0

totalt 49 310 59 956

Kommunen tillämpar av kommunfullmäktige beslutade avskrivningstider för anläggningstillgångar. Avskriv-

ningstider: bostadshus 50 år, skolor, särskilt boende, idrottsanläggningar och förvaltningsbyggnader 33 år, 

industrifastigheter 25 år, växthus 20 år och inventarier 3–10 år. 
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Noter

(tkr) Kommun Koncern

2015 2014 2015 2014

Not 4 Skatteintäkter och generella statsbidrag

Kommunalskatt

Preliminär kommunalskatt 1 288 472 1 256 916

Slutavräkning föregående år – 2 302 – 3 230

Årets preliminära slutavräkning 1 290 208

Summa kommunalskatt 1 287 460 1 253 894

Generella statsbidrag

Inkomstutjämningsbidrag 222 000 194 951

Strukturbidrag 3 120 3 095

Regleringsbidrag 0 6 904

Kostnadsutjämningbidrag 1 050 238

Utjämningsbidrag LSS 0 0

Fastighetsavgift 45 629 46 383

Generella bidrag från staten1) 5 606 0

Regleringsavgift – 1 162 0

Utjämningsavgift LSS – 5 633 – 4 854

Summa 270 610 246 717

totalt 1 558 070 1 500 611
1) Regeringen beslutade i december 2015 om "Tillfälligt stöd" av-

seende 2015 och 2016.  Karlskoga kommun erhöll totalt 43,5 mnkr 

varav 3,3 mnkr har påverkar Generella bidrag från staten under 

2015 i enlighet med rekommendationerna från Rådet för kommunal 

redovisning. 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på 

SKL:s decemberprognos  i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

Not 5 Jämförelsestörande poster

Återbetalning av försäkringspremier från AFA-försäkring 13 227 0

totalt 13 227 0

Not 6 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ackumulerat anskaffningsvärde 1 739 087 1 694 239 3 820 151 3 646 074

Ackumulerade avskrivningar – 701 494 – 656 684 – 1 479 609 – 1 337 743

Ackumulerade upp- och nedskrivningar 0 0 0 0

Bokfört värde 1 037 593 1 037 555 2 340 542 2 308 331

Avskrivningstider 20-50 år, se not 3

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar

Under året har inte komponentavskrivning tillämpats. 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 1 037 555 1 009 985

Nettoinvesteringar 28 439 66 394

Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar 16 410 4 272

Nedskrivningar 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Avskrivningar – 44 810 – 43 097

Överföring från/till annat slag av tillgång 0 0

Övriga förändringar 0 0

redovisat värde vid årets slut 1 037 594 1 037 554
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(tkr) Kommun Koncern

2015 2014 2015 2014

Not 7 Maskiner och inventarier

Ackumulerat anskaffningsvärde 386 954 368 247 2 306 526 2 287 000

Ackumulerade avskrivningar – 276 418 – 257 418 – 1 192 493 – 1 187 000

Ackumulerade upp- och nedskrivningar 0 0 0 0

Bokfört värde 110 536 110 829 1 114 033 1 100 000

Avskrivningstider 3-10 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 110 829 105 810

Nettoinvesteringar 20 614 26 493

Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar 0 – 27

Nedskrivningar 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Avskrivningar – 20 907 – 21 448

redovisat värde vid årets slut 110 536 110 828

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar

Ackumulerat anskaffningsvärde 482 359 425 998

Ackumulerade avskrivningar 0 0

Ackumulerade upp- och nedskrivningar 14 758 0

Bokfört värde 497 117 425 998

Redovisat värde vid årets början 425 998 426 063

Nettoinvesteringar 56 364 – 410

Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar – 3 344

Nedskrivningar 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Uppskrivning (mot eget kapital) 14 758 0

Återförda uppskrivningar 0 0

Avskrivningar 0 0

Överföring från/till annat slag av tillgång 0 0

Övriga förändringar 0 0

redovisat värde vid årets slut 497 117 425 997

Specifikation av finansiella anläggningstillgångar 

Majoritetsägda bolag:

Karlskoga Kommunhus AB 465 184 420 184

Majoritetsägda bolag totalt 465 184 420 184

Övriga aktieinnehav:

Parkeringsaktiebolaget Råkan 15 15

Karlskoga Centrumledning AB 20 20

Örebro läns flygplats 1 263 1 263

Karlskoga Näringsliv & Turism AB 51 51

Örebroregionen Science Park AB 20 20

Övriga aktieinnehav totalt 1 369 1 369
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(tkr) Kommun Koncern

2015 2014 2015 2014

Andelar:

Kommuninvest Ekonomisk förening1) 27 049 920

Bergslagens Räddningstjänstförbund 1 700 1 700

Kreditgarantiförening 0 10

Föreningen Bergslagskanal 0 0

Andelar totalt 28 749 2 630

Bostadsrätter 1 760 1 760

Insatskapital:

Stiftelsen Tekniskt Centrum 25 25

Stiftelsen Musik i Örebro län 5 5

Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum 25 25

Insatskapital totalt 55 55

Summa Finansiella anläggningstillgångar 497 117 425 998

1) Kommunen har sedan tidigare andelar i Kommuninvest 

 Ekonomiska förening till ett värde  av 920 tkr. I samband med 

 kommunens ytterligare insats till Kommuninvest (KS 2014.0374) 

framgår att den ursprungliga insatsen har ett värde om 15,6 mnkr. 

Enligt redovisningsreglerna har värdet skrivits upp med 

 mellanskillnaden. Uppskrivningen påverkar det egna kapitalet men 

har inte påverkat årets resultat. 

Not 9 Långfristiga fordringar

Förlagsbevis Kommuninvest 4 400 4 400

Summa Långfristiga fordringar 4 400 4 400

Not 10 Kortfristiga fordringar

Upplupna intäkter eller förutbetalda kostnader 86 785 74 018

Kundfordringar 14 938 18 651

Momsfordran 11 950 11 743

Skatteintäkter 1 290 208

Stiftelserna 0 59

Övriga kortfristiga fordringar 2 511 2 472

Summa kortfristiga fordringar 117 474 107 151

Kortfristiga placeringar

Obligationer 1 000 1 000

Summa kortfristiga placeringar 1 000 1 000

Not 11 Likvida medel

Plusgiro och bankkonto 190 611 109 138

Kommunen har avtal med Nordea AB om rörlig kredit om 100 mnkr. 
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(tkr) Kommun Koncern

2015 2014 2015 2014

Not 12 eget kapital

Eget kapital vid årets början 1 022 199 984 549 703 300 695 904

Rättelse av ingående balans 0 0 7 779 0

Årets resultat 77 398 37 649 126 063 7 396

Uppskrivning eget kapital1) 14 758 0 14 758 0

Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0

eget kapital vid årets slut 1 114 355 1 022 198 851 900 703 300

Varav:

   - Pensionsavsättning ansvarsförbindelse 165 000 165 000

   - Treårsbudget KS 11 231 5 974

   - Treårsbudget SN 1 441 1 076

   - Treårsbudget BUN2) 0 – 3 190

   - Treårsbudget GN 0 1 497

   - Treårsbudget KFN 354 651

   - Treårsbudget FHN2)3) 779 – 2 413

   - Treårsbudget MN 1 159 0

   - Treårsbudget SBN 1 225 2 356

   - Social investering 2 207 12 055

   - Övrigt eget kapital 930 959 839 193

Summa eget kapital 1 114 355 1 022 199

1) Kommunen har sedan tidigare andelar i Kommuninvest 

 Ekonomiska förening till ett värde  av 920 tkr. I samband med 

 kommunens ytterligare insats till Kommuninvest (KS 2014.0374) 

framgår att den ursprungliga insatsen har ett värde om 15,6 

mnkr. Enligt redovisningsreglerna har värdet skrivits upp med 
 mellanskillnaden. Uppskrivningen påverkar det egna kapitalet men 

har inte påverkat årets resultat. 

2) Justering av treårsbudget efter KF:s beslut april 2015 avseende 

årsredovisningen 2014.

treårsbudget

Utgående 

värde för 

treårsbud-

get 2014

Ingående 

värde för 

2015

Treårsbudget BUN – 3 190 0

Treårsbudget FHN – 2 413 0

3) Justering av treårsbudget efter KF:s beslut april 2016 avseende 

årsredovisning 2015. Avser folkhälsonämndens avslutade projekt 

"heltidsprojektet".

treårsbudget

Utgående 

värde för 

treårsbud-

get 2015

Ingående 

värde för 

treårsbud-

get 2016

Treårsbudget FHN 779 207
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(tkr) Kommun Koncern

2015 2014 2015 2014

Not 13 Avsättningar

Avsatt till pensioner

Särskild avtals-, ålders- eller visstidspension 3 422 2 055

Förmånsbestämd- eller kompletterande pension 15 276 16 255 

Ålderspension 27 460 27 299

Pension till efterlevande 1 935 2 200

Summa pensioner 48 093 47 809

Löneskatt 24,26 % 11 667 11 598

Summa avsatt till pensioner 59 760 59 407

Antal visstidsförordnanden

Politiker 2 2

Tjänstemän 0 0

Övriga avsättningar

Avsatt för Citybanan 6 976 10 291

Summa avsättningar 66 736 69 698

Överskottsfond

Upplysning om storlek av överskottsmedelenligt rekommendation 17.1 4 326 0

Upplysningar om redovisningsprinciper

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda 

i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd. Förpliktelser för särskild 

avtals-/ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS07 är nuvärdesberäknade. För avtal med samordningsklausul utgår 

beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att 

ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning 

när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

(tkr) Kommun Koncern

2015 2014 2015 2014

Avsatt till Pensioner

Ingående avsättning inklusive särskild löneskatt 59 408 57 691

Nya förpliktelser under året 2 547 3 814

Varav:

   - Nyintjänad pension 2 145 3 357

   - Ränte- och basbeloppsuppräkning 780 588

   - Ändring av försäkringstekniska grunder – 299 – 215

   - Pension till efterlevande 396 0

   - Övrig post – 475 84

Årets utbetalningar – 2 263 – 2 433

Förändring av löneskatt 69 335

Summa avsatt till pensioner 59 760 59 407

Aktualiseringsgrad 95 % 94 %
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2015 2014 2015 2014

Avsatt för Citybanan

Redovisat värde vid årets början 10 291 12 263

Nya avsättningar 0 0

Ianspråkstagna avsättningar – 3 315 – 1 972

Outnyttjat belopp som återförts 0 0

Utgående avsättning 6 976 10 291

Not 14 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 417 000 372 000

Investeringsbidrag 27 107 27 767

Summa långfristiga skulder 444 107 399 767

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Investeringsbidrag 33 110 32 081

Ackumulerad intäktsförd del – 6 003 – 4 313

Kvarstående investeringsbidrag 27 107 27 768

Återstående antal år (vägt snitt) 24 17

Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har. Investeringsbidrag tas 

upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och period iseras över anläggningarnas respektive 

nyttjandeperiod. Tidigare redovisades investeringsbidrag så att de reducerade det bokförda värdet. 

Säkringsredovisning

Säkringspost (tkr) Volym 

(tkr)

Säkrings

instrument

Volym 

(tkr)

Externa lån 400 000 Derivat 150 000

Revers Karlskogahem 17 000 Derivat 250 000

Lånebehov 0 Summa 400 000

Summa 417 000

Derivat som överstiger lånen

Volym 

(tkr)

Procent

Lån 0 0%

Specifikation av räntederivat

Volm (tkr) Ränta Ränte

förfall

Under

värde (tkr)

150 000 4,41 % Juli 2030 – 48 260

250 000 3,98 % Maj 2042 – 78 897

400 000 – 127 157

Resultatpåverkan av säkringsredovisning

Belopp 

(tkr)

Undervärde 2014-12-31 12 761

Undervärde 2015-12-31 0

resultatpåverkan (intäkt)

under 2015 12 761
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(tkr) Kommun Koncern

2015 2014 2015 2014

Not 15 Kortfristiga skulder

Skuld till Bergslagens Räddningstjänst 20 076 19 229

Leverantörsskulder 37 072 46 193

Arbetsgivaravgift och preliminärskatt 40 549 37 932

Skuld till Migrationsverket 26 677 20 943

Semesterlöneskuld/ferie- och uppehållslöneskuld 76 706 74 082

Upplupen ränta 2 780 2 533

Pensionsskuld individuell del inklusive särskild löneskatt 54 042 49 127

Förutbetalda skatteintäkter 2 094 10 454

Övriga kortfristiga skulder 73 537 43 913

Summa kortfristiga skulder 333 533 304 406

Not 16 Ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden kommunala bolag 1 994 000 2 050 500

   - varav Karlskogahem AB 800 000 811 500

   - varav Karlskoga Energi & Miljö AB 600 000 600 000

   - varav Karlskoga Kommunhus AB 545 000 590 000

   - varav Biogasbolaget i Mellansverige AB 49 000 49 000

Borgensåtaganden bostadsrättsföreningar 42 270 38 646

Förlustansvar och garantier för egnahem 467 699

Summa borgensåtaganden och förlustansvar 2 036 737 2 089 845

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder 

 eller avsättningar

Ingående ansvarsförbindelse 727 743 761 985

Aktualisering 1 087 – 505

Ränteuppräkning 6 993 6 609

Basbeloppsuppräkning 6 173 566

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0

Ändring av diskonteringsräntan 0 0

Bromsen 0 – 4 504

Övrig post – 4 977 – 1 756

Årets utbetalningar – 36 554 – 34 652

Summa pensionsförpliktelser 700 465 727 743

Löneskatt 169 932 176 550

Utgående ansvarsförbindelse 870 397 904 293

Summa ansvarsförbindelser 2 907 134 2 994 138

Förvaltning av medel avsatta för pensionsåtaganden

inklusive särskild löneskatt

Ansvarsförbindelse 870 397 904 293

Pensionsmedlens användning

   - Finansiella placeringar 0 0

   - Medel återlånade till verksamheten 870 397 904 293
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Kommunen har under året inte infriat förlustansvar för egnahem. 

Kommunens bedömning är att borgensåtagande inte kommer att belasta kommunen i någon större omfattning. 

Karlskoga kommun har i oktober 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 

samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommunin-

vest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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 insats kapital i Kom-

muninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlskoga kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 

kan noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 620 649 807 kronor och 

totala tillgångar till 319 573 677 123 kronor. Kommunens andel av totala förpliktelserna uppgick till 2 132 728 483 kronor 

och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 094 842 752 kronor.

Not 17 Förvaltade stiftelser

Karlskoga kommun förvaltar sju stiftelser. Dessa stiftelser är egna juridiska personer och har tillgångar om sammanlagt 

cirka 4 mnkr.
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För redovisningen gäller lagen om kommunal 
redovisning, som syftar till att uppnå enhetlighet 
i grundläggande ekonomiska frågor. Lagen styr 
tillsammans med kommunallagens krav på god 
redovisning kommunens principer för redovisning.

Rådet för kommunal redovisning ger rekom
mendationer som är normgivande för den kommu
nala redovisningen.

Rekommendationerna följs förutom avseende 
exploateringsfastigheter samt till viss del avseende 
materiella anläggningstillgångar. Kommunen har 
påbörjat ett arbete att identifiera exploaterings
fastigheter och i redovisningen flytta över dessa 
från anläggningstillgångar till omsättningstill
gångar. Detta arbete är ännu inte klart. För materi
ella anläggningstillgångar påbörjas avskrivningen 
månaden efter att den tagits i bruk, vilket är en 
avvikelse från rekommendationen. Kommunen har 
inte heller genomfört förändringen till komponent
avskrivning. Från och med 2016 kommer inves
teringar i fastigheter att delas upp i komponenter 
med olika avskrivningstid. Även investeringar i 
gator och vägar kommer att delas upp i komponen
ter med olika avskrivningstid. Kommunen avser 
inte att retroaktivt ändra tidigare års investeringar 
med undantag av några fastigheter med högt bok
fört värde och lång återstående avskrivningstid.

Byte av redovisningsprincip

Under året gjordes inga ändringar av redovisnings
principer.

pensionsskulden

Pensionsskulden är kommunens beräknade fram
tida skuld till arbetstagare och pensionstagare. 
Den bygger på en genomsnittlig livslängd på cirka 
80 år. Den samlade pensionsskulden redovisas 
under avsättningar för pensioner, kortfristiga skul
der, under rubriken ansvarsförbindelser som ligger 
under posten inom linjen utanför balansräkningen. 
Under avsättningar redovisas årets och tidigare års 
intjänade förmånspensioner. Under kortfristiga 
skulder redovisas de pensioner som intjänats av 
de anställda under verksamhetsåret och som ska 
betalas ut i slutet av mars nästa år. Under ansvars
förbindelser redovisas de pensionsförpliktelser 
som intjänats av arbetstagare och pensionstagare 

före 1998. Dessa räknas årligen upp enligt ett fast
ställt index och reduceras med årets utbetalningar 
till pensionstagarna.

semesterlöneskulden

Semesterlöneskulden avser icke uttagna semester
dagar. Tillsammans med okompenserad övertid 
och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas 
semesterlöneskulden som en kortfristig skuld.

Finansiella instrument

Karlskoga kommun arbetar med räntederivat i 
syfte att uppnå önskad risknivå i den långfristiga 
upplåningen som för närvarande sker helt och 
hållet till rörlig ränta. Räntederivaten bokförs med 
mellanskillnaden av betalningsströmmarna som 
räntekostnad.

sammanställd redovisning

Kommunal verksamhet bedrivs förutom av 
kommunen även av kommunala bolag. Tillsam
mans med kommunen utgör dessa en ekonomisk 
beslutsenhet eller en så kallad koncern. Karlskoga 
kommuns koncern är inte en äkta koncern i 
aktiebolagslagens bemärkelse. Det beror på att 
skatte och värderingsproblematiken inte gäller för 
kommunkoncernen. Syftet med redovisningen är 
också en annan än för en koncern i näringslivet.

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt 
den kommunala redovisningslagen kap. 8 § 1–2.

Den sammanställda redovisningen upprättas 
enligt förvärvsmetoden med proportionell kon
solidering. Med förvärvsmetoden menas att man 
i bokslutet eliminerar vid förvärvstillfället för
värvat eget kapital i kommunala bolag. Därefter 
har intjänat kapital räknats in i koncernens eget 
kapital. Den proportionella konsolideringen bety
der att om de kommunala bolagen inte är helägda 
räknas endast ägda andelar av räkenskapsposterna 
in i koncernredovisningen.

Redovisningsprinciper
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anläggningskapital

Anläggningskapital är skillnaden mellan anlägg
ningstillgångar och långfristiga skulder.

anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen 
till anskaffningsvärdet efter avdrag för verkställda 
av skrivningar. Avskrivningarna påbörjas den 
månad anläggningstillgången tas i bruk.
Anskaffningsvärdet är lika med utgiften minus 
eventuella investeringsbidrag.

Balanslikviditet

Balanslikviditet avser omsättningstillgångar i 
förhållande till kortfristiga skulder och är ett mått 
på betalningsförmågan på kort sikt.

Balansräkning

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen 
vid årets slut. Av den framgår hur kommunen har 
använt sitt kapital (i anläggnings och omsätt
ningstillgångar) och hur kapitalet har införskaffats 
(lång och kortfristiga skulder samt eget kapital).

Tillgångarna består av likvida medel, pengar som 
kommunen lånat ut och olika anläggningstillgångar 
som gator och fastigheter. Dessa har finansierats 
på i princip två sätt, antingen genom externa lån 
(skulder) eller genom att verksamheten har lämnat 
överskott (eget kapital). Eget kapital kan också ses 
som kommunens behållna förmögenhet eller som en 
skuld till kommuninvånarna. Storleken på det egna 
kapitalet jämfört med skulderna visar kommunens 
finansiella styrka. Ju större eget kapital jämfört med 
skulderna, desto bättre finansiell ställning eller soli
ditet. Tillgångarna motsvaras alltid av summa skul
der och eget kapital. Därav namnet balansräkning.

extraordinära poster

Extraordinära poster är händelser eller transaktio
ner som saknar ett tydligt samband med kommu
nens ordinarie verksamhet och som inträffar sällan 
eller oregelbundet samt utgör ett väsentligt belopp.

Finansnetto

Finansnetto är skillnaden mellan ränteintäkter och 
räntekostnader.

Jämförelsestörande post

Jämförelsestörande poster är resultat av händelser 
eller transaktioner som inte är extraordinära men 
som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser 
med andra perioder.

kapitalkostnader

Planenliga avskrivningar beräknas på objektens 
anskaffningsvärden justerat för investeringsbidrag 
med mera. Avskrivningstiden följer i huvudsak 
Sveriges Kommuner och Landstings rekommen
dationer.

kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys visar hur kommunens inves
teringar och löpande verksamhet har finansierats 
och hur det har inverkat på kommunens likvida 
ställning.

kassalikviditet

Kassalikviditet är ett mått på kommunens 
betalningsberedskap. 100 procent anses som ett 
minimivärde. Då täcks de kortfristiga skulderna av 
likvida medel och kortfristiga fordringar.

kommunbidrag

Kommunbidrag är tillskott av kommuncentrala 
medel (skatteintäkter och generella statsbidrag) för 
finansiering av kommunens verksamheter.

latent skatt

Företagens obeskattade reserver måste i framtiden 
upplösas och återföras till beskattning. I den sam
manställda redovisningen tar man hänsyn till en 
latent skatteskuld på för närvarande 26,3 procent.
Resterande del av obeskattade reserver (73,7 pro
cent) förs till eget kapital.

Begreppsförklaringar
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likviditet

Likviditet avser tillgängliga medel ur omsättnings
tillgångarna som kan användas för betalning på 
kort sikt, exempelvis kassa, bank och postgiro 
(likvida medel).

Medelskattekraft

Medelskattekraft är rikets skatteunderlag divi
derat med antalet invånare i riket vid inkomstårets 
slut, det vill säga den beskattningsbara inkomsten 
per invånare.

Resultaträkning

Resultaträkningen redovisar intäkter och kost
nader (det finansiella resultatet) samt hur föränd
ringen av kommunens eget kapital uppkommit. 
Denna förändring kan också erhållas genom att 
jämföra eget kapital i de två senaste årens balans
räkningar.

I ett företag kallar man detta för vinst. Men 
en ”vinst” eller ökning av det egna kapitalet kan 
aldrig vara något självändamål för en kommun. 
Däremot kan framtida kostnader för pensioner 
med mera kräva ett visst positivt resultat eller 
överskott.

Resultaträkningen beskriver i tre steg hur årets 
resultat (förändringen av eget kapital) uppkommer. 
Det första steget, resultat 1, visar nettokostnaden 
av årets verksamhet (inklusive avskrivningar), som 
måste täckas med framför allt kommunalskatt.

I nästa steg ingår skatteintäkter och kostnader 
samt intäkts och kostnadsräntor, vilket skapar 
resultat 2 som, tillsammans med avskrivning från 
resultat 1, utgör ingångsvärdet för finansierings
analysen och visar hur mycket pengar den löpande 
verksamheten har tillfört kommunens kassa.

I det sista steget medräknas eventuella extra
ordinära kostnader och intäkter, vilket ger föränd
ringen av eget kapital (resultat 3).

Rörelsekapital

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättnings
tillgångar och kortfristiga skulder.

självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgraden avser kommunens 
förmåga att med egna medel finansiera sina inves
teringar.

skattekraft

Skattekraft är skatteunderlaget dividerat med 
antalet invånare vid inkomstårets utgång, det vill 
säga den kommunalt beskattningsbara inkomsten 
per invånare.

skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden anger hur stor andel av kom
munens tillgångar som är lånefinansierade.

soliditet

Soliditet är eget kapital i förhållande till totala 
tillgångar, i procent. Soliditeten är ett mått på hur 
kommunens långsiktiga betalningsstyrka utveck
las. Ju högre soliditet desto större ekonomiskt 
handlingsutrymme.

verksamhetens nettokostnad

Nettokostnaden är skillnaden mellan de intäkter 
och kostnader som kommunens olika verksam
heter skapar.
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