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Karlskoga 2018 – 
årsredovisningen på fem minuter

Resultat: +69 miljoner 
Resultatet för Karlskoga kommun blev ett överskott 
på 69,1 miljoner kronor 2018. Det var nästan 34 
miljoner kronor bättre än budgeterat, men mindre 
än förra årets överskott på 122 miljoner. Överskottet 
bestod främst av realisationsvinster (drygt 10 miljo
ner) och minskade kapitalkostnader (26,9 miljoner).  

Nämnderna lämnade däremot tillsammans ett stort 
underskott på 24 miljoner mot budget. Socialnämnden 
stod för i stort sett hela underskottet med ett resultat 
på –29,9 miljoner, och gymnasienämnden lämnade 
underskott med 4,7 miljoner. Övriga nämnder redo
visade mindre överskott eller resultat enligt budget. 

Tre av de sju fullmäktigemålen uppfylldes och 
fyra uppfylldes delvis. De mål som uppfylldes var 
ett näringsliv som utvecklas, medborgare som är 
nöjda med kommunens service och att kommunen 
ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Vad hände i Karlskoga 2018?
Befolkning, bostäder och näringsliv

Efter en tillfällig ”dipp” med minskad befolkning 
2017 ökade befolkningen med 6 personer 2018, till 
30 419 invånare – en väldigt liten skillnad, men det 
är viktigt med en ökande trend. Den bostadsbrist 
som funnits i några år är på väg att åtgärdas med fler 
bostäder: det senaste dryga året har 34 bostadsrätter 
och 40 hyresrätter byggts, och ett antal sjönära 
tomter på Äspenäs blev klara för försäljning i slutet 
av 2018. Under 2019 ska ytterligare 30 bostadsrätter 
och 24 hyresrätter bli klara för inflyttning. Allt med 
sikte på visionen om 33 000 invånare år 2030.

Utbyggnaden av vatten och avlopp för att möjlig
göra mer bostadsbyggande fortsatte. Överförings
ledningen till Villingsberg togs i bruk under året, vilket 
gjort det möjligt att börja sälja nya tomter vid Våtsjön.

Vad gäller näringslivet klättrade Karlskoga några 
kliv till i Svenskt Näringslivs rankning av företags
klimatet, och hamnade på plats 188 mot 193 året 
innan. Det som har förbättrats mest är attityderna 
till företag, både hos medier och kommunen.

samhälle och service

Den 1 juni invigdes den första etappen av ombygg
naden av Alfred Nobels torg, som också utsmycka
des med ett nytt landmärke i form av en skulptur av 
Alfred Nobel vid sin arbetsstol.

Kommunen påbörjade arbetet med att ta fram en 
ny vision som ska bli klar 2019 och ska gälla efter 2020. 

I Tyck om Karlskoga lämnade medborgarna 
334 synpunkter totalt, de flesta inom samhälls
byggnadsområdet. Närmare 40 procent av syn
punkterna ledde till någon typ av åtgärder som har 
gjorts eller ska göras, exempelvis förbättringar av 
service och information. 

Det var också valår 2018, och resultatet blev att 
Karlskoga bytte majoritet i fullmäktige för första 
gången sedan Sverige fick allmän rösträtt. Kom
munen styrs under den nya mandatperioden av en 
allians mellan Moderaterna, Liberalerna, Center
partiet och Kristdemokraterna.

Karlskoga kommun gjorde ett bra resultat även 2018, och fortsatte planera för 
fler bostäder och fler företag. Här sammanfattas det ekonomiska resultatet och de 
viktigaste händelserna på två sidor.
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Barn, utbildning och omsorg 

Den nya förskolan Kartografen blev klar i slutet 
av året och gav Karlskoga en välbehövlig utökning 
med 95 nya förskoleplatser.

Kommunen startade projektet #pluggavidare 
för att skapa positiva attityder till utbildning, 
med budskapet att det är viktigt att studera för att 
kunna få jobb och skapa en bra framtid.

Kommunen beslutade om en stor satsning på att 
utveckla skolornas lärmiljöer, och påbörjade även 
en kartläggning av vad som behöver utvecklas för 
att uppfylla FN:s barnkonvention.

Digitaliseringen fortsatte utvecklas, bland annat 
med en etjänst som effektiviserar handläggningen av 
ekonomiskt bistånd, och en etjänst för skolskjutsar.

Lötängens vårdboende öppnade en särskild 
avdelning för finskspråkiga, som en del i kommunens 
arbete och uppdrag kring finskt förvaltningsområde.

Kultur och fritid 

Möjligheterna till fritidsaktiviteter utökades 
med en ny hoppgropsanläggning i Stråhallen, 
en parkouranläggning vid Boforsudden och en 
konstgräsplan på Kilsta IP där damidrott ska 
prioriteras. En ny belysning blev också klar vid 
Nobelspåret. Renoveringen av allvädersbanorna 
vid Nobelstadion avbröts, eftersom underlaget 
först behöver åtgärdas.

Karlskoga är en attraktiv evenemangsstad där 
det händer mycket. Förra årets succéevent Konst, 
fart och design genomfördes även 2018 under motor
sportveckan, och Konsthallen hade 12 utställningar 
under året.

Biblioteket avskaffade förseningsavgifterna för 
boklån och genomgick hbtqcertifiering. 

Utmaningar framöver
Karlskoga fortsätter att leverera bra resultat ekono
miskt, och det finns ett stort intresse från företag som 
vill etablera sig i Karlskoga. Det behöver kommunen 
ta vara på och underlätta genom att ha en bra plan
beredskap för mark och lokaler, förutom bostäder. 
Men för både näringsliv och bostäder krävs att också 
vägar, kollektivtrafik med mera utvecklas. Flextrafik 
och Arbetsskyttel är nya trafikslag som testas i Karl
skogas kollektivtrafik. Arbetet med Nobelbanan är 
en annan viktig pusselbit, där Karlskoga under året 
började titta på placering och konsekvenser av en ny 
järnvägsstation söder om Storängen.

Resultaten i skolan och gymnasiet behöver fort
farande förbättras för att elever ska få en bra grund 
att stå på inför vidare utbildning och arbetsliv. 
Meritvärdet i årskurs 9, andelen elever i årskurs 
9 med godkänt i alla ämnen och andelen elever 
behöriga till gymnasiet var på ungefär samma nivå 
som tidigare. Kommunen behöver fortsätta det 
målmedvetna arbetet med att förbättra kvaliteten i 
skolan utifrån utbildningsplanen för år 2017–2020.

En viktig framtidsfråga är att inkludera 
nyanlända och asylsökande i kommunen, och där 
behövs samverkan mellan kommunen, närings
livet, Arbetsförmedlingen och andra aktörer för 
att skapa möten och aktiviteter som kan leda till 
utbildning, praktik och jobb. Därför har kommu
nen under 2018 tagit fram ett integrationsprogram  
i samarbete med andra aktörer. 

Även om kommunen fortsätter lämna överskott, 
behöver Karlskoga komma tillrätta med de stora 
underskotten för vissa nämnder. Särskilt då andelen 
både äldre och barn ökar, vilket ökar efterfrågan 
på omsorg och skola. Med ökad effektivitet och 
budgetföljsamhet kan resultaten och framtiden bli 
ännu bättre.
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Årsredovisningens avsnitt

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

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

Utöver den kompletta årsredovisningen gör 
kommunen en kortversion med den viktigaste 
informationen.

Inledning
Årsredovisningen börjar med att kommun
styrelsens ordförande ger sin syn på 2018. Sedan 
följer en redogörelse för hur kommunen och 
kommunkoncernen är organiserade, de viktig
aste händelserna för Karlskoga under året samt 
en översikt över kommunens ekonomi de senaste 
fem åren. Avsnittet avslutas med en redovisning 
av kommunens intäkter och kostnader.

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller det som 
måste 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 kommunen arbetar 
med god ekonomisk hushållning. Sedan följer 
måluppfyllelsen för kommunfullmäktige målen 
och en redogörelse för det övergripande kvali
tetsarbetet. Förvaltningsberättelsen avslutas med 
en översikt över personal förhållanden och eko
nomin för kommunen och kommunkoncernen.

Räkenskaper
Det tredje avsnittet redogör för det ekonomiska 
resultatet av kommunens och kommunkoncer
nens verksamhet (resultaträkning), den ekono
miska ställningen vid årets slut (balansräkning) 
och verksamhetens finansiering (kassaflödes
analys). Därefter följer noter som ger mer 
information om olika poster i räkenskaperna 
samt de redovisningsprinciper som kommunen 
har använt.

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 
för styrelsens eller nämndens ansvarsområden. 
Här redovisas även verksamheter och resultat 
för kommunens helägda bolag, övriga bolag 
och förbund.
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Karlskoga – tillsammans för  
en ännu bättre stad

Fokusområden 2018
Valet

Under 2018 var det val i Sverige och Karlskoga. 
Valet genomfördes på ett lugnt och smidigt sätt 
med högt valdeltagande i de flesta valkretsarna. 
För första gången sedan allmän rösträtt infördes 
i Sverige bytte Karlskogas kommunfullmäktige 
majoritet och nu styrs Karlskoga av en allians 
mellan Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna.

Byggklara tomter på Äspenäs

Under hösten 2018 kunde Karlskoga kommun 
erbjuda ett antal tomter i sjönära läge. Intresset är 
stort och erbjudande om tomterna gick först ut till 
dem som stod i kommunens tomtkö.

ny förskola – Kartografen

Efter ett halvårs byggnation stod en ny förskola 
inflyttad och klar i slutet av 2018. Förskolan, som 
ligger i kvarteret Kartografen i området Baggängen, 
har fem avdelningar med plats för ungefär 95 barn. 
En stor förstärkning av förskoleplatser i Karlskoga.

lärmiljöer

Kommunfullmäktige beslutade att tillföra grund
skolan 220 miljoner kronor för att utveckla skolor
nas lärmiljöer på olika sätt. Det är en av de enskilt 
största satsningar som gjorts i skolan sedan invest
eringen och bygget av Möckelngymnasiet.

alfred nobels torg 

Den 1 juni 2018 invigdes den första etappen av 
ombyggnationen av Alfred Nobels torg. Med ett 
nytt gångfartsområde och flytten av cykelvägen 
börjar torget få de former som medborgarna önskat 
i två medborgardialoger. Nu väntar ytterligare 
två etappers ombyggnation innan torget är helt 
ombyggt.

Det fortsätter att gå bra för Karlskoga, många 
företag på orten expanderar och nyrekryterar, 
kommunens verksamheter utvecklas och i slutet av 
2018 hade vi en befolkning på 30 419 personer som 
bor, lever och verkar i vår stad. 

Ekonomiskt resultat
Kommunens ekonomiska resultat 2018 blev ett över
skott på 69 mnkr. Det motsvarar knappt 4 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Ett mycket 
bra resultat igen, som med råge uppfyllde vårt finan
siella överskottsmål på 2 procent. Överskottet från 
2018 förbättrar kommunens ekonomi, och det behövs 
inför kommande år. 

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
prognoser kommer Sveriges kommuners kostnader 
att öka snabbare än vad skatteintäkterna och gene
rella statsbidrag gör. Karlskoga kommun har de 
senaste fyra åren byggt upp en stark balansräkning 
genom att öka det egna kapitalet med 402 mnkr och 
likviditeten med 205 mnkr. Det gör att Karlskoga 
står väl rustat inför framtiden, bättre än många 
andra kommuner.

Verksamheterna gör ett bra jobb 
Karlskoga kommun fortsätter att vara bland de 25 
procent bästa i jämförelse med andra kommuner 
när det gäller exempelvis kvalitet på våra särskilda 
boenden, bra och snabbt bemötande för medborg
are vid kontakt med kommunen samt en hög andel 
ekologiska råvaror i måltiderna som serveras i 
kommunens verksamheter. Vi har också en mycket 
hög nöjdhet från de brukare och medborgare som 
använder kommunens tjänster, vi fortsätter att 
enligt mätningar vara en attraktiv arbetsgivare och 
vi har ett framgångsrikt näringsliv.

Fortsatta utmaningar är att förbättra skolans 
resultat och arbeta för en social hållbarhet genom att 
öka ungdomars och elevers trygghet och framtidstro. 
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Tillsammans för Karlskoga!
Det finns så mycket som är bra i Karlskoga, men det 
finns också en hel del som kan bli mycket bättre. 

För att kunna förändra är det viktigt att på djupet 
förstå vad som är riktigt bra i Karlskoga idag. Vad 
som byggts upp av generationer, som vi är stolta över 
och som måste bevaras. Men vi måste också våga se 
de problem vi har inom exempelvis skolan. För att 
hitta lösningar på problemen måste vi stärka ledar
skapet ännu mer och ha en tydlig idé om vad som 
behöver göras, ett viktigt och stimulerande arbete. 
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla 
invånare, företagare, anställda, förtroendevalda för 
de olika politiska partierna och alla andra som 
bidrar till att utveckla vår kommun. 

Tillsammans bygger vi Karlskoga till en ännu 
bättre kommun att leva, bo och verka i. 

Kommunstyrelsens ordförande
Tony Ring

Foto Tord Saxin
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De förtroendevalda är 
uppdragsgivare
De förtroendevalda i kommunfullmäktige är ytterst 
ansvariga för den kommunala verksamheten. De 
bestämmer vad kommunen som helhet ska uppnå 
(mål) och fördelar resurser ur kommunens budget 
till de olika nämnderna. Styrelsen och nämnderna 
fördelar i sin tur resurser till de verksamheter som de 
ansvarar för och sätter upp mål för sina verksamheter.

De anställda, medarbetare och chefer, ansvarar 
för att de politiska besluten genomförs, att verk
samheterna har en bra kvalitet och utvecklas. De 
anställda ansvarar också för att planera och följa 
upp arbetet och att redovisa resultat tillbaka till 
uppdragsgivarna, de förtroendevalda.

Mandatfördelning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslut
ande instans och ledamöterna väljs av kommun
invånarna vart fjärde år. Kommunfullmäktige 
består av 47 ordinarie ledamöter och 30 ersättare. 
Efter valet i september 2018 är Moderaterna största 
parti med 15 mandat och Socialdemokraterna är 
näst störst med 14 mandat.

Karlskoga kommun styrs i minoritet av Alliansen 
bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna 
och Kristdemokraterna. Kommun fullmäktiges 
ordförande är Anna Ragén, Moderaterna.

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

Parti Mandatfördelning

2019–2022

Moderaterna 15

Socialdemokraterna 14

Sverigedemokraterna 5

Vänsterpartiet 4

Centerpartiet 3

Liberalerna 2

Kristdemokraterna 2

Miljöpartiet de gröna 2

Organisation



OrganisatiOn

KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 201810

Folkhälsonämnd
Karlskoga och Degerfors

Barn- och utbildningsnämnd

Kommunrevision
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Myndighetsnämnd
Karlskoga och storfors

samhällsbyggnadsnämnd

Kultur- och föreningsnämnd

gymnasienämnd
Karlskoga och Degerfors 

socialnämnd

Kommunstyrelsen

Valnämnd

Överförmyndarnämnd
Värdkommun Kristinehamn

administrativ nämnd
Värdkommun Kristinehamn

samhällsbyggnadsförvaltning

Kultur- och  
föreningsförvaltning

skolförvaltningen

Folkhälsoförvaltning

skolförvaltningen

socialförvaltning

Kommunstyrelsens  
ledningskontor
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Örebro Läns Flygplats aB 5 %

Karlskogahem aB 100 %

Karlskoga Kommunhus aB  
100 %

Karlskoga Energi och Miljö aB  
med dotterbolag 100 %

alfred nobel science Park aB 
27 %

Karlskoga Centrumledning  
20 %

Karlskoga näringsliv och  
turism aB 100 %

Kommunalförbundet
Bergslagens räddningstjänst 34 %

gelleråsbanan aB 50 %
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De tio viktigaste händelserna 2018

Tidskapseln
Under pompa och ståt grävde kommunen ner en 
tids kapsel i marken, med teckningar och annat 
som är tidstypiskt för 2018. Som markering av 
tidskapseln och som utsmyckning på torget restes en 
skulptur av Alfred Nobel vid sin arbetsstol. Skulp
turen marknadsför Karlskoga på ett bra sätt då den 
ger besökare en fin möjlighet att fotografera sig med 
Alfred Nobel.

Ny förskola – Kartografen
Efter ett halvårs byggarbete stod en ny förskola 
inflyttad och klar i slutet av 2018. Förskolan, 
som ligger i kvarteret Kartografen i området 
Baggängen, har fem avdelningar och plats för 
totalt ungefär 95 barn. Förskolan ger en rejäl för
stärkning av förskoleplatser i Karlskoga. 

Valet
Under 2018 var det val i både Sverige och Karlskoga. 
Valet genomfördes på ett lugnt och smidigt sätt 
med högt valdeltagande i de flesta valkretsar. För 
första gången sedan allmän rösträtt infördes i 
Sverige bytte Karlskogas kommunfullmäktige 
majoritet och nu styrs Karlskoga av en allians 
mellan Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna.

Alfred Nobels torg 
Den 1 juni invigdes den första etappen av ombyggna
tionen av Alfred Nobels torg. Med ett nytt gångfarts
område och flytten av cykelvägen börjar torget få de 
former som medborgarna önskat. Nu väntar ytter
ligare två byggetapper innan torget är helt ombyggt.
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Barnrättskommun – integrering  
av barnkonventionen 
Unicef Sveriges koncept ”Barnrättskommun” pröva
des i Karlskoga under 2018. Arbetet har lett till ett mer 
systematiskt barnrättsarbete och en kartläggning av 
vad kommunen behöver utveckla för att kunna följa 
barnkonventionen idag och vara väl förberedd när 
lagen träder i kraft 2020.

Byggklara tomter på Äspenäs
Under hösten 2018 kunde Karlskoga kommun 
erbjuda ett antal tomter i sjönära läge. Intresset är 
stort och erbjudande om tomterna gick först ut till 
dem som stod i kommunens tomtkö. 

Arenautbudet ökar
Under 2018 fick Karlskoga en ny hoppgropsanlägg
ning i Stråhallen, en parkouranläggning invigdes 
vid Boforsudden och vid Kilsta IP invigdes en konst
gräsplan, där bokningar för damidrott prioriteras.

Effektivare handläggning med e-tjänster
Socialförvaltningen införde en ny etjänst som 
effektiviserar handläggningen av ekonomiskt 
bistånd genom att säkerställa att alla uppgifter 
kommer med i ansökan och att uppgifterna stäm
mer gentemot andra myndigheter. Etjänsten ger 
mer tid och kvalitet i mötet med klienter. Skolan 
fick också en ny etjänst för skolskjuts.

Lärmiljöer
Kommunfullmäktige beslutade att tillföra grund
skolan 220 miljoner kronor för att utveckla skolor
nas lärmiljöer på olika sätt. Det är en av de största 
satsningar som kommunen gjort i skolan sedan 
bygget av Möckelngymnasiet.

Heltidsprojektet
Under 2018 gick heltidsprojektet på socialförvalt
ningen in i genomförandefasen. Alla medarbetare 
inom vård och omsorg erbjöds heltid. Karlskoga 
kommun ser möjligheten att kunna arbeta heltid 
som en jämställdhetsfråga och ett sätt att möta 
framtidens behov av kvalitet och bemanning inom 
vård och omsorg.
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Fem år i sammandrag
2014 2015 2016 2017 2018

KOmmUnen OCH KOnsOLiderade BOLag (tkr)

Årets resultat 7 396 126 063 153 390 225 299 127 647

Nettoinvesteringar 288 300 182 491 267 837 304 429 342 904

Tillgångar 3 850 200 3 970 949 4 183 478 4 425 769 4 592 141

Eget kapital 703 300 851 900 1 005 281 1 230 461 1 357 954

Avsättningar och skulder 3 146 900 3 119 049 3 178 197 3 195 308 3 234 187

KOmmUnen (tkr)

Från resULTaTrÄKningen

Verksamhetens nettokostnader 1 444 687 1 479 790 1 529 891 1 597 130 1 681 437

Kronor per invånare 48 070 48 865 50 098 52 515 55 276

Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag 96,3 % 95,0 % 92,3 % 92,3 % 95,6 %

Skatteintäkter och statsbidrag 1 500 612 1 558 070 1 657 908 1 730 659 1 759 303

Förändring från föregående år 1,5 % 3,8 % 6,4 % 4,4 % 1,7 %

Finansnetto – 18 275 – 882 – 8 784 – 11 866 – 8 781

Årets resultat 37 649 77 398 119 233 121 663 69 085

Kronor per invånare 1 253 2 556 3 904 4 000 2 271

Från BaLansrÄKningen

Tillgångar 1 796 070 1 958 729 2 085 120 2 197 392 2 302 319

Kronor per invånare 59 761 64 681 68 280 72 252 75 687

Likvida medel 109 138 190 611 220 180 299 911 314 076

Kronor per invånare 3 631 6 294 7 210 9 861 10 325

Eget kapital 1 022 199 1 114 354 1 233 587 1 355 250 1 424 335

Kronor per invånare 34 012 36 798 40 395 44 562 46 824

Avsättningar och skulder 773 872 844 375 851 532 842 142 877 984

Kronor per invånare 25 749 27 883 27 884 27 690 28 863

Soliditet 56,9 % 56,9 % 59,2 % 61,7 % 61,9 %

Soliditet med hänsyn till alla pensioner 6,6 % 12,5 % 19,1 % 24,9 % 28,5 %

ÖVrigT

Nettoinvesteringar 92 478 68 587 95 539 89 263 117 499

Självfinansieringsgrad 110,5 % 208,7 % 193,2 % 207,2 % 116,5 %

Personalkostnader 1 206 674 1 271 612 1 366 843 1 440 087 1 508 540

Förändring från föregående år 0,8 % 5,4 % 7,5 % 5,4 % 4,8 %

I procent av skatteintäkter och statsbidrag 80,4 % 81,6 % 82,4 % 83,2 % 85,7 %

Antal invånare 31/12 30 054 30 283 30 538 30 413 30 419

Förändring från föregående år 326 229 255 – 125 6

Utdebitering per skattekrona 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03
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Hit går pengarna
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Omvärldsanalys

Den svenska konjunkturen mattas av
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skrev 
i december 2018 ner prognosen för global BNP- 
tillväxt, vilket innebär en svagare ökning av 
svensk export kommande år. På hemmaplan tycks 
bygg boomen vara över och SKL räknar med att 
bostadsbyggandet minskar hela 2019. Det är två 
huvudförklaringar till svag svensk BNP- tillväxt 
2019 och 2020. Den största faktorn bakom den 
lägre BNP-tillväxten 2019 är en förväntad nedgång 
i bostadsbyggandet, vilken märks i bygglovs-
statistiken. Den starka utvecklingen på den svenska 
arbetsmarknaden kommer därmed att brytas, med 
minskande sysselsättning och stigande arbetslöshet 
som följd. Avkylningen av arbetsmarknaden ligger 
dock en bit bort. I SKL:s prognos visar sig den 
svagare arbetsmarknads konjunkturen mer tydligt 
först år 2020. En svag utveckling av antalet arbetade 
timmar dämpar den kommunala skatte underlags-
tillväxten kommande år.

Det är viktigt att påpeka att konjunkturläget 
i Sverige ännu är starkt och att avståndet till låg-
konjunktur är ganska långt. SKL bedömer alltså inte 
att nedgången 2019 tar Sverige in i en låg konjunktur; 
resursutnyttjandet i början av 2020 blir fortfarande 
högre än normalt. Först 2020 räknar SKL med att 
samhällsekonomin når ett balanserat resursutnytt-
jande. SKL räknar därför med att det inte blir låg-
konjunktur 2019–2022. Nuvarande högkonjunktur 
följs istället av en ”normalkonjunktur”.

Lägre global tillväxt
Som de flesta bedömare räknar SKL med lägre 
global BNP-tillväxt kommande år. En inbromsning 
i några viktiga ekonomier som USA, Kina och 
Tyskland är högst trolig 2019, vilket ger ett tydligt 
avtryck i global BNP och världshandel. En sådan 
försvagning understöds i nuläget av ledande indi-
katorer för tillverkningsindustrin i många regioner. 
Frågan för världsekonomin är därmed snarast 
hur snabb och lång konjunkturnedgången blir. 
På vissa håll beror den väntade inbromsningen i 
konjunkturen på att efterfrågetillväxten bromsas 

av utbudsrestriktioner. Exempelvis är resurs-
utnyttjandet på arbetsmarknaden i USA riktigt 
högt, precis som i Sverige.

Statens finanser 
Den relativt goda tillväxten 2018 har till viss del mot-
verkat den försvagning av det offentliga sparan det 
som låg i statsbudgeten för 2018. I SKL:s beräkningar 
landar det finansiella sparandet strax under 1 procent 
av BNP för 2018. Förutom förslagen i budgeten, som 
ger stora utgiftsökningar, faller inkomsterna till 
följd av att inkomsterna från kapital- och företags-
beskattningen återgår till mer normala nivåer efter 
några år av exceptionellt höga inkomster. Utgifterna 
2018 stiger något långsammare än BNP, trots 
förslagen i budgeten. Det beror på långsammare 
utgiftsökning dels för arbetslöshet och ohälsa, dels 
för migration och integration.

Skatteunderlaget
Det är inte BNP-utvecklingen som är viktigast för 
skatteunderlaget, utan antalet arbetade timmar 
och lönesumman i hela ekonomin. 2018 ser ut att 
bli det åttonde året i rad som den reala skatte-
underlagstillväxten är högre än genomsnittet för 
förra konjunkturcykeln (2000–2007). För 2019 
väntas skatte underlaget öka betydligt mindre 
än det gjort de senaste åren. Orsaken är att den 
förestående konjunktur avmattningen innebär 
att sysselsättnings tillväxten försvagas, något som 
bara delvis motverkas av den ökade skillnaden 
mellan löneökningstakten och pris ökningarna på 
den offentliga sektorns kostnader. För perioden 
efter 2019 bygger SKL:s beräkningar på att eko-
nomin når en balanserad konjunktur, med färre 
arbetade timmar 2020, som leder till en svagare 
real skatteunderlagstillväxt än på länge. Därefter 
växer skatteunderlaget på nytt, främst tack vare att 
sysselsättningen åter stiger och att skillnaden mellan 
löneöknings takten på arbetsmarknaden och pris-
ökningarna inom sektorns kostnader blir större.
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Arbetsmarknaden 
Arbetslösheten minskar i Sverige. För hela riket per 
sista december 2018 var 7,0 procent inskrivna som 
arbetslösa i andel av arbetskraften 16–64 år. Mot-
svarande siffra för december 2017 var 7,5 pro cent. 
8,7 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna 
som arbetslösa. Motsvarande siffra för december 
2017 var 10,1 procent.

För Örebro län var 7,4 procent inskrivna som 
arbetslösa i december 2018. Motsvarande siffra 
för december 2017 var 7,9 procent. För Karlskoga 
kommun var 7,2 procent inskrivna som arbetslösa 
i december 2018. Motsvarande siffra för december 
2017 var 8,5 procent. Minskningen är alltså större i 
Karlskoga än i länet och riket. 

Utmaningar för kommunerna
Efter några mycket starka år blir det ekonomiska 
läget alltmer ansträngt. 2019 bromsar skatteunder-
laget in och verksamheterna utsätts för ett fortsatt 
högt befolkningstryck. Kommunerna får också 
ett allt större ansvar och fler uppgifter utan att det 
alltid kompenseras av staten. Ett par reformer ger 
en skillnad på 2 miljarder, som SKL anser att kom-
munerna borde ha rätt till enligt SKL:s tolkning av 
finansieringsprincipen. Kommunerna räknar dock 
med att klara 2019 med effektiviseringar och utan 
att öka medelskattesatsen. Från 2020 och åren 
därpå ser det kärvare ut. Starkt befolkningstryck 
och fortsatt långsam skatteunderlagsutveckling 
innebär att det utan höjda statsbidrag krävs åtgär-
der motsvarande 31 miljarder kronor till år 2022, 
för att klara ett resultat på 1 procent av skatter och 
generella statsbidrag.

SKL beskriver i december 2018 en del utma-
ningar Sveriges kommuner har. Situationen för 
kommunsektorns del blir generellt problematisk 

då befolkningen och behoven av skola, vård och 
omsorg fortsätter växa snabbt. Det finns även mer 
specifika exempel. Finansieringsprincipen, som 
betyder att ökade statliga krav på kommunerna 
bör innebära ökade generella statsbidrag, följs inte 
alltid. Riktade statsbidrag leder till ineffektivitet, 
exempelvis bidraget för likvärdig skola där ett 
villkor för att få bidraget är att skolhuvudmännen 
under bidragsåret inte minskar de egna kostna-
derna per elev jämfört med ett genomsnitt för 
de tre föregående åren. SKL menar att villkoret 
innebär att staten undergräver det kommunala 
självstyret och försvårar för kommunen att ta 
ansvar för helheten. 

Inom individ- och familjeomsorgen har SKL 
tidigare pekat på att kostnaderna för ekonomiskt 
bistånd skulle öka då många nyanlända lämnar 
etableringsprogrammet efter fullgjorda insatser. 
Ökningen kommer sannolikt att fortsätta många 
år till. Andra orsaker till kostnadsökningar 
inom individ- och familjeomsorgen är ökade 
missbruksproblem bland unga vuxna, fler 
orosanmälningar om större syskonskaror, fler 
fall av hedersrelaterat våld, fler fall av våld i nära 
relationer, fler komplicerade placeringar av barn 
och unga med mera. SKL:s bild stämmer väl med 
situationen i Karlskoga kommun.

Befolkningsutveckling och prognos
Den 31 december 2018 hade Karlskoga 30 419 
in  vånare enligt statistik från Statistiska central-
byrån, SCB. Befolkningen har ökat varje år sedan 
2012 med undantag för 2017.   

Ökningen sedan 2014 är totalt 365 invånare. 
Födelseunderskottet var 101, invandringsöver-
skottet 169, inrikes flyttningsunderskott 60 och 
SCB:s justeringspost var − 2 personer för 2018. 

Befolkningsutveckling i Karlskoga 2014–2018

2014 2015 2016 2017 2018

30 054 30 283 30 538 30 413 30 419

Förändring 229 255 – 125 6

Befolkningsprognoser är svåra att göra med tanke 
på vad som händer i omvärlden och eftersläpningar 
i prognoser och statistik. Den senaste prognosen 
från SCB räknar med en fortsatt befolknings-
ökning de kommande åren. Enligt SCB ökar 
befolkningen till 32 000 år 2023 och 33 000 år 2030.
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Bostäder
Under några år har Karlskoga inte haft några 
lediga bostäder, vilket har hindrat kommunen att 
växa. Allt fler aktörer har dock sett Karlskogas 
potential som bostadsort och det senaste dryga 
året har 34 bostadsrätter och 40 hyresrätter blivit 
klara. Ytterligare 30 bostadsrätter och 24 hyresrätter 
ska börja byggas 2019. 

Det stora intresset för att bygga bostäder gör 
det viktigt att planera ny mark för bostads
byggande samtidigt som kommunen hittar nya 
lägen för bostäder. Kommunen har gjort en 
 sammanställning av sådana områden och ska 
fortsätta arbeta med den, från att genomföra 
planläggning till att utreda förutsättningar, köpa 
mark med mera. Flera  strategiska markköp har 
redan gjorts, men fler behövs för att kunna erbjuda 
intressenter olika alternativ beroende på önskemål 
om lägen och typ av bostäder. Samtidigt är det 
viktigt att prioritera bland intressenterna så att 
projekten inte konkurrerar ut varandra. Det måste 
finnas en rimlig förskjutning i tid mellan jämför
bara alternativ. Särskilt angeläget är att få fram 
fler bostäder anpassade för äldre. Underlag för 
det har kommunen hämtat in genom en enkät till 
alla invånare som är 55 år eller äldre. Allt arbete 
med bostadsförsörjning utgår från det bostads
planeringsprogram som kommunfullmäktige 
antog 2017 som säger att planeringen av bostäder 
ska ta sikte på 33 000 invånare i Karlskoga år 2030.

De senaste två åren har kommunen gett bygglov 
för närmare ett 50tal villor. Även om en del villor 
tillkommer genom att ett enklare hus (oftast fritids
hus) ersätts med ett hus för åretruntboende finns 
behov av att få fram nya byggbara tomter på 
kommunal mark. Med privata tomter inräknade 
finns långt över 100 planlagda villatomter, men 
då kommunen inte bestämmer över försäljningen 
av dessa krävs alltid ett bra utbud av kommunala 
villatomter. Målet för byggklara kommunala 
tomter, som dessutom har ett krav på att vara 

attraktiva,  klarades nätt och jämnt vid den senaste 
avstämningen och runt hälften av de tomter som 
finns ingår i det nya området vid Äspenäs där för
säljningen precis börjat. Det är alltså främst inom 
detta område kommunen kan och ska fokusera 
insatserna för att ha en bra tillgång på villatomter 
och att klara målet. Planläggningsdelen kommer 
kunna möta detta, medan anläggande och förbe
redande för VA, fiber och gator är en större utma
ning. Ambitionen är att under 2019 anlägga infra
struktur till ett 30tal nya villatomter i Damm
ängen där planläggningen redan är klar, vilket 
skulle täcka behovet för ett år till. Det  innebär att 
kommunen under det kommande året måste bli 
klar med plan läggning för ytterligare 20–30 nya 
kommunala villa tomter för att hålla jämna steg 
med marknaden som den ser ut i dagsläget.

Arbetet med en ny stadsdel i  Hägnanområdet 
strax söder om Alfred Nobels Björkborn pågår och 
fortsätter hela 2019. Här finns många  komplicerande 
faktorer som måste utredas och hanteras, bland 
annat riksintressen och strandskydd. I december 
tecknades en avsiktsförklaring mellan kommunen 
och en större nationell bygg och fastighetsaktör 
med syfte att kombinera byggande av ett 40tal 
bostadslägenheter i stadskärnan med ett nytt 
vård boende med 60 platser på en annan plats i 
Karlskoga. Detta arbete pågår 2019–2020 med 
ambitionen att färdigställa projektet under 2022.

Näringsliv och handel
Näringslivet i Karlskoga fortsatte att vara mycket 
framgångrikt. Det finns många välmående före
tag i Karlskoga och många innovativa idéer som 
bidragit till att företagen expanderar och  rekryterar 
personal. Karlskoga erbjuder en mångsidig 
arbets marknad inom såväl privat som offentlig 
sektor. Sammantaget har dessa faktorer bidragit 
till att nya näringar tillkommit inom framför 
allt tillverknings industrin och en rad innovativa 
företag valt att etablera sig i Karlskoga. Det finns 
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dock en viss brist på lediga lokaler och mark, vilket 
kan hämma den positiva utvecklingen. Tidigare 
har det funnits byggbar mark för både expansion 
och nyetablering, men i flera fall har kommunen 
behövt avsätta mark för att möta behoven. Det är 
viktigt att så fort som möjligt börja planlägga ett 
eller två nya planläggningsområden med större 
sammanhängande ytor, över 20 hektar. Fortsatt 
god tillgänglighet och service från kommunens alla 
verksamheter är viktigt för företagens utveckling.

Företagens expansionstakt är beroende av en 
trygg kompetensförsörjning i framtiden. Här 
anknyter näringslivets behov till bostadsmarkna
den, eftersom ett varierat och attraktivt bostads
utbud är avgörande för att de expanderande före
tagen ska kunna rekrytera rätt kompetens. Karl
skoga kommuns samarbete med Business Region 
Örebro är en samordnande resurs, främst vad 
gäller förfrågningar om nyetablering. Karlskoga 
kommun har sedan något år tillbaka inrättat ett 
industriråd samt ett näringslivsråd som samman
träder fyra gånger per år. Deltagare i dessa råd är 
viktiga dels för att kunna identifiera behov och 
brister, dels för att upprätthålla goda förbindelser 
mellan näringsliv och kommun. 

Karlskoga kommun har i samarbete med 
de olika lokala näringslivsorganisationerna 
under året jobbat målmedvetet med frågor som 
kompetens försörjning och näringslivsklimat, 

och skapat flera arenor för näringslivsfrämjande 
frågor. Under året har även ett nätverk med kvinn
liga företagare bildats med kommunens stöd.

Förbättrad rankning 
hos Svenskt Näringsliv
Som helhet förbättrade Karlskoga sin placering 
i rankningen jämfört med 2017 och sedan 2014 
har Karlskoga klättrat från plats 247 till 188 av 
290 kommuner, vilket även är det bästa resultatet 
sedan 2010. Resultaten förbättrades inom alla 
områden utom fyra, och inom vissa områden var 
förbättringen markant. Området där förbättringen 
var störst var skolans attityder till företagande, där 
kommunen klättrade från plats 195 till plats 90, 
vilket är en förändring med 105 platser på ett år. 
Andra områden som visade tydliga förbättringar 
var tjänstemännens attityder och service till 
företag, som förbättrades med 66 respektive 95 
placeringar och nu är en bra bit över riksgenom
snittet. Det område i rankningen som företagarna 
bedömer som bäst i kommunen är mediernas 
attityd där Karl skoga hamnar på plats 82 av 
 Sveriges 290  kommuner. Det område som  företagen 
riktade störst kritik mot var vägnät, tåg och 
flyg förbindelse, där kommunen hamnade på plats 
226 i rankningen, vilket är en försämring med 20 
platser sedan 2017. Ett annat område som  företagen 
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bedömde som sämre i jämförelse med 2017 var till
gången till arbetskraft med relevant kompetens 
(försämring med 38 platser men fortfarande över 
riksgenomsnittet). Vad gäller det sammanfattande 
omdömet från företagen sjönk Karlskoga jämfört 
med 2017 och är med 155:e plats precis under riks
genomsnittet.

Trots att vissa områden försämrades i  jämförelse 
med 2017 är den samlade bilden av resultatet positiv. 
De positiva resultaten beror delvis på ökat engage
mang från kommunens sida men också på en 
 gynnsam konjunktur i allmänhet, som gett flera 
ny eller ometableringar och expansioner inom 
näringslivet. Fortsatta utvecklingsområden inne
fattar en fördjupad samverkan mellan skolan och 
näringslivet, förbättrad dialog och  kommunikation 
mellan företag och kommunledning, gemensam 
utveckling av en långsiktig näringslivsstrategi samt 
bibehållen service. Dessa fokusområden har kom
munen och näringslivsrepresentanter  identifierat 
genom en gemensam analys, och utifrån analysen 
har kommunen och näringslivet föreslagit en rad 
åtgärder för att stärka och förbättra företags
klimatet ännu mer.

Det helägda kommunala bolaget Karlskoga 
Näringsliv och Turism AB fortsatte med sitt 
näringslivsfrämjande arbete, med turism och 
besöksnäringsverksamhet samt varumärkes
stärkande satsningar på evenemang och arrange
mang. Nöjdheten totalt var på samma nivå som 
tidigare år i alla servicefaktorer bland företag som 
har haft kontakt med näringslivsbolaget under 
året, medan kännedomen om bolagets tjänster 
ökat något bland företagare som inte har haft 
 kontakt under året. Företagare som vid något till
fälle under året haft kontakt (möte, telefon, epost) 
med en medarbetare på näringslivsbolaget är mest 
nöjda, men den övergripande nöjdheten skiljer sig 
åt beroende på vilken bransch företagen tillhör. 
Mest nöjda är representanter för företag inom 
besöksnäring och organisationer inom offentlig 
sektor, medan industriföretag och tjänsteföretag 
är minst nöjda. Kvinnliga svarande är något mer 
nöjda än manliga svarande.

Under året har kommunen gjort en process kart
läggning med syfte att skapa en  tydligare ansvars
fördelning mellan kommunens  organisation och 
näringslivsbolaget – något som också representanter 
från näringslivsorganisationer har  efterfrågat i 
analys arbetet kring att stärka företags klimatet i 
Karlskoga.

Kommunikationer
Arbetet med att öka trafiksäkerheten på E18 
genom Karlskoga gick in i ett nytt skede 2018. 
Såväl detaljplan som vägplan för ombyggnaden av 
Ekebykorset i västra Karlskoga, den högst priori
terade ombyggnadsinsatsen, har vunnit laga kraft, 
bygghandlingarna är klara, upphandling förbereds 
och byggstart är planerad efter  sommaren 2019. 
Samtidigt som Ekebykorset byggs om inleds arbetet 
med korsningarna Sommarvägen och Österleden 
och förhoppningsvis kan även ombyggnaden av 
dessa korsningar vara igång inom 3–4 år. Här är 
den statliga finansieringen en utmaning eftersom 
Trafikverket är huvudman och ansvarig för E18. 
Många andra åtgärder längs E18 bör också göras 
de närmaste åren. Kommunen har planer på att 
starta en samordningsgrupp som kan driva alla 
frågor kopplade till E18, som förutom rena trafik
frågor bland annat handlar om att skapa miljöer 
längs genomfarten som ger en mer attraktiv och 
representativ bild av Karlskoga som stad.

En ny gång och cykelbro över Timsälven, som 
binder samman gång och cykelvägsnätet längs 
stranden, finns i investeringsbudgeten och projekt
eringen har startat, men här är utmaningen att 
säkerställa skyddsbehovet för BoforsBacka
området, något som ska ske i nära samverkan med 
berörda företag.

arbetet med nobelbanan

Kommunen är mycket delaktig i utredningen av 
en framtida Nobelbana (del av sträckan Oslo– 
Stockholm), som samordnare mellan kommuner i 
 regionen och som en viktig part till övriga regioner 
och aktörer. Karlskoga fortsätter leda arbetet med 
en  fördjupad översiktsplan (FÖP) för Nobelbanan 
genom Kristinehamn, Karlskoga, Lekeberg och 
Örebro kommuner. Trafikverkets åtgärdsvalsstudie 
blev klar hösten 2017 och visar tydligt behovet av 
bättre järnvägsförbindelser mellan Oslo och Stock
holm, inklusive en ny bandel mellan Kristinehamn 
och Örebro via Karlskoga. Med hjälp av bolaget 
Oslo–Stockholm 2,55 har hela järnvägsprojektet 
avancerat framåt mycket snabbare än vad som 
ansågs möjligt bara för några år sedan. Karlskoga 
ska fortsätta vara aktivt i arbetet men även titta 
närmare på vad en ny järnväg med ett stationsläge 
söder om Storängen kan få för konsekvenser i när
området, i hela tätorten och även i ett regionalt 
perspektiv. Det sker genom ett programarbete som 
påbörjades hösten 2018 och fortsätter hela 2019.
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Flextrafik och arbetsskyttel 
(kollektivtrafik med buss)

Trafikslagen flextrafik och arbetsskyttel introdu
ceras nu i projektform i Karlskogas kollektivtrafik. 
Karlskoga kommun och Region Örebro har  tecknat 
samverkansavtal och samfinansiering för tre år. 
Det gemensamma målet är att dessa trafikslag ska 
ingå i det ordinarie trafikutbudet efter projekt
tiden. Trafiken körs med biogasdrivna bussar som 
anropsstyrd busstrafik som täcker upp hela Karl
skoga tätort.

Trafiken i båda trafikslagen ska under projekt
tiden justeras och utvecklas som det komplement 
till regionala busslinjer och nya stadsbusslinjer 
som infördes i augusti 2016. Målet är att utveckla 
ett sammanhängande kollektivt transportsystem 
som täcker hela kommunens behov av kollektiv
trafik inklusive skolskjuts och komplettering till 
färdtjänst. Utvecklingsarbetet bedrivs i samverkan 
med såväl Region Örebro län, Svealandstrafiken, 
Sönebuss AB, Rudskoga Taxi AB som kommunens 
berörda förvaltningar. 

Vattenförsörjning
Kommunen har de senaste åren byggt ut vatten 
och avlopp för att göra fler områden attraktiva för 
bostadsbyggande. Kommunstyrelsen  beslutade 
hösten 2017 att flera nya områden ska ingå i verk
samhetsområdet för allmänt vatten och avlopp. 
Under 2018 inleddes utvidgningen genom att 

 kommunen började överta privata avloppsnät. 
Själva utbyggnadsarbetet kan kanske komma 
igång 2019 enligt utbyggnadsplanen. Överförings
ledningen till Villingsberg kunde tas i bruk 2018, 
vilket innebär att nya tomter vid Våtsjön kunnat 
börja säljas och bebyggas. Utbyggnaden längs 
Västra Möckelnstranden blev helt klar 2018 och där 
pågår nu tomtförsäljning i det nya bostads området 
vid Äspenäs. En utredning om  reservvatten för 
hela Karlskoga kommun, även Degerfors, har pekat 
ut en specifik vattentäkt för fördjupad utredning. 
Syftet är att skapa en  långsiktigt hållbar reserv
vattentäkt som kan försörja både Karlskoga och 
Degerfors. Samtal mellan kommunerna om den 
fortsatta utredningen har inletts och förhoppningen 
är att ha ett utredningsresultat inom ungefär ett år.

Samtidigt pågår även arbete med att förbereda 
reservvatten till det nya kommunala produktions
köket i Storängen, även detta ett samarbetsprojekt 
med Degerfors.

inkludering, mångfald och integration

Vid årsskiftet 2018–19 hade 87 nyanlända med 
uppehållstillstånd flyttat in till kommunen. Av 
dessa är 47 vuxna och 40 är barn. Vid årsskiftet 
2018–19 bodde 166 asylsökande i kommunen. 
 Siffrorna är framtagna av Migrationsverket.
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Projektet it-guide

ITguideverksamheten hade många seniora 
 besökare under året, där inte minst träffarna 
på biblioteket blev framgångsrika. ITguide 
verksamheten har blivit uppmärksammad både 
nationellt och internationellt, då bland annat 
den tyska tv kanalen ZDF kom till Karlskoga 
under mars för att göra ett reportage om projektet. 
Reportaget har bidragit till att verksamheten väckt 
intresse i Tyskland.

Samverkan med civilsamhället 
och arbetsförmedlingen

Utvecklingsavdelningen och integrationsenheten 
har under året ägnat en stor del åt samverkan och 
samarbete för att främja integrationsarbetet. Bland 
annat har enheterna försökt starta Double Cup i 
samverkan med Trollhättans näringslivsråd under 
våren – en verksamhet där näringsidkare möter 
nyanlända över en kopp kaffe, ett möte som kan 
leda till praktik, utbildning eller jobb för nyanlända 
inom företag och näringsliv. Ett 20tal personer, 
varav flera företag, kom till träffen den 5 mars. 
Utvecklingsavdelningen och integrationsenheten 
arrangerade också minnesdagen till minne av Raoul 
Wallenberg (i samverkan med ABF, Ung Teater 
Karlskoga och Kulturskolan) den 27 augusti på Nya 
Folkets Hus, med omkring 150 besökande. En nyhet 
för året var att kommunen delade ut ett kurage pris, 
som gick till en ungdomsledare i  Karlskoga.

integrationsprogram

Utvecklingsavdelningen har i samarbete med 
andra aktörer i kommunen tagit fram ett program 
för integration, som blev klart hösten 2018 och tas 
upp till beslut i kommunstyrelsen i januari 2019.

Finskt förvaltningsområde

För att tillgodose sverigefinnarnas behov av 
finskspråkig äldreomsorg har Lötängens vård
boende öppnat en finsk avdelning. Samråd med 
finsk talande har hållits i form av språkcaféer, 
politiker panel, stormöten och rådsmöten. Sverige
finska rådet har fått likvärdig status som andra 
 kommunala råd och ett reglemente har tagits fram. 
Under 2018 gjorde kommunen även en intern
kontroll av arbetet med finskt förvaltningsområde.

Förstärkt minoritetslag godkändes av regeringen 
i juni 2018, och det medför större krav på kommu
nerna. Kommunstyrelsekontorets lednings grupp 
och kommunstyrelsen har informerats om denna 
lagändring. 

Kommunen har haft ett bra samarbete med de 
finsktalande föreningarna och Karlskoga bibliotek 
och ordnat olika kulturevenemang för både vuxna 
och  barn.

Finansiella utmaningar
Karlskoga kommun och kommunens helägda 
bolag har de senaste åren gjort stora investeringar. 
Kommunen har byggt en ny gymnasieskola, 
 renoverat badhuset och färdigställt en ny brand
station. Dessa investeringar tillsammans med 
energi bolagets satsningar på vattenkraft och biogas 
gör att kommun koncernens samlade låne skuld nu 
är 2,4 miljarder kronor. Kommunens del av låne
skulden är 400 miljoner, vilket kommunen anser 
rimligt. En hög låneskuld i koncernen påverkar 
dock resultatet och likviditeten negativt på grund 
av höga ränte kostnader. Likviditeten i både 
kommunen och kommunkoncernen  förstärktes 
ytterligare under 2018. För första gången på många 
år har kommun koncernen 2018 därför kunnat 
amortera på banklånen. Moderbolaget Karlskoga 
Kommunhus AB amorterade 15 mnkr under 2018.
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Måluppfyllelse och god 
ekonomisk hushållning

Inledning
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. Kommunen måste därför 
alltid göra en avvägning mellan ekonomi och 
verksamhet, på kort och lång sikt. Om kommunen 
förbrukar mer pengar än den har, får kommande 
år eller generationer betala för överkonsumtionen. 
En god ekonomisk hushållning ställer därför krav 
på att kommunen har en långsiktig planering.  

Mål behövs för att driva på kommunens utveck-
lingsarbete och visa prioriterade inriktningar. 
Verksamhetsmålen behövs också för att främja en 
kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet 
och för att tydliggöra uppdraget mot medborg-
arna.

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 och att kommunen använder 
skatte pengarna på bästa tänkbara sätt, når 
visionen och målen och säkrar en god ekonomisk 
hushållning.

Den röda tråden – styrkedjan
Den röda tråden består av fyra nivåer – vision, 
fullmäktigemål, nämndmål samt mål och aktivi-
teter för verksamheten. Kommunfullmäktige har 
fastställt visionen och beslutar vilka kommun-
övergripande mål som ska gälla (fullmäktigemål). 
Dessa mål gäller alla verksamheter och är inrikt-
ningsmål. Kommunen gör målen mätbara genom 
att koppla styrmått till varje mål. Med utgångs-
punkt från sina olika uppdrag beslutar sedan kom-
munstyrelsen och nämnderna om mål och mått för 
sina egna verksamheter. 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 verksam-
heter. De tre perspektiven är:
• medborgar-/brukarperspektiv
• medarbetarperspektiv
• utvecklingsperspektiv.

Uppföljning
Kommunen följer upp ekonomi och verksamhet 
löpande under året. Två gånger om året redovisar 
verksamheterna resultatet för kommunfullmäk-
tige. Syftet är att följa upp om nämnderna når sina 
mål och resultat, och se om man måste vidta åtgär-
der direkt eller planera åtgärder inför kommande 
år. Den ekonomiska uppföljningen görs varannan 
månad och rapporteras till kommunstyrelsen. 
Utöver rapporteringen till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige kan varje nämnd besluta om 
tätare eller annan typ av rapportering.
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Grundläggande värderingar
Det finns inte alltid en checklista eller rutin som 
anger hur man som chef eller medarbetare i kommu-
nen ska agera i olika situationer för att förverkliga 
de politiska målen. Därför har kommunen arbetat 
fram några gemensamma värderingar för att stärka 
och vägleda ledar- och medarbetarskapet, särskilt i 
mötet med medborgaren och brukaren.

Kommunen arbetar utifrån dessa värderingar:
• Vi kännetecknas av öppenhet och nytänkande
• Vi visar respekt för uppdrag, individ och omvärld
• Vårt arbetssätt präglas av enkelhet
• Vårt arbete kännetecknas av helhetssyn.



25KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2018 25

Måluppfyllelse och god ekonoMisk hushållning

Måluppfyllelse

Teckenförklaringar
Måluppfyllelse Nivåer för styrmått Trend de senaste åren

Målet är uppnått Uppfylld nivå  

(> 95 % av målvärdet)

Utvecklingen är positiv ÒÒ Ò

Målet är delvis uppnått Delvis uppfylld nivå  

(65–95 % av målvärdet)

Ingen tydlig utvecklings riktning ÒÎÒ

Målet är inte uppnått Inte uppfylld nivå  

(< 65 % av målvärdet)

Utvecklingen är negativ ÒÔ Ò

Bedömning är inte möjlig Ingen utvärdering Ingen bedömning Ò▬Ò

finansiellt mål 1:

Förändring av eget kapital ska vara positiv och 
utgöra minst 2 procent av skatter och generella 
statsbidrag. Det innebär att årets resultat ska vara 
35,2 mnkr för 2018. 

Syftet med målet är att verksamheten varje år ska 
ge pengar över så att kommunen kan betala invest
eringar med egna pengar, minska låneskulden och 
trygga framtida pensionsåtaganden. Ambitionen är 
att öka nivån på resultatet successivt för att konsoli
dera kommunens ekonomi. 

Bedömning

ÒÒ  

kommentar

Kommunen uppfyllde målet med ett resultat på 
+69,1 mnkr, vilket var 3,9 procent av skatter och 
generella statsbidrag. 

finansiellt mål 2:

Investeringar ska som huvudregel uppgå till maxi
mal avskrivningsnivå. 

Syftet med målet är att kommunen ska kunna 
egenfinansiera investeringar, minska låneskulden och 
stärka soliditeten. Det totala investering sutrymmet 
är summan av årets investeringsbudget och över
föring av oanvänd investeringsbudget från tidigare år.

Bedömning

ÒÔ  

kommentar

Investeringarna 2018 uppgick till 117,5 mnkr 
medan avskrivningarna uppgick till 67,8 mnkr.

Kommunen uppfyllde inte målet. 
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Måluppfyllelse
Mål Måluppfyllelse

1. Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla

2. Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service

3. Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga

4. Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter

5. Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas

6. Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling

7. Karlskoga kommun säkerställer att varje barn och elev uppnår läroplanens mål och i övrigt får de 

 kunskaper och förutsättningar för att utveckla sina förmågor som de behöver för att möta vuxenlivet och 

morgondagens samhälle

Av fullmäktigemålen uppnås tre helt och fyra 
delvis. Ett av de finansiella målen uppnås helt och 
ett uppnås inte. Sammantaget bedöms därför att 
Karlskoga kommun uppfyller en god ekonomisk 
hushållning i sina verksamheter.

Medborgar-/brukarperspektiv

Karlskoga fortsatte 2018 att visa mycket goda resul
tat vad gäller kommunens tjänster och service till 
medborgarna. Resultaten i brukarundersökningar 
har förbättrats totalt och Karlskoga behåller sin 
plats bland landets 25 procent bästa kommuner 
vad gäller bemötande i telefon. De senaste årens 
satsning på trygg utemiljö har gett positiva 
effekter. Kommunen behöver däremot förbättra 
tryggheten för barn och unga då deras upplevelse 
av trygghet fortfarande är låg.

Mål 1. karlskoga är en attraktiv, trygg och 
säker kommun för alla.

Karlskoga ska vara en bra kommun att leva och 
verka i, för både kommuninvånarna, besökarna 
och företagarna. Karlskoga ska vara möjligheternas 
stad, där alla får lyckas – oavsett bakgrund eller 
kön. Här finns öppenhet för nya influenser och 
nytänkande. Kultur och fritidsutbudet är stort och 
erbjuder något för alla. Befolkningen har successivt 
ökat sedan 2012, vilket är viktigt för att Karlskoga 
ska utvecklas som serviceproducent, boendeort 
och besök. Det ska kännas tryggt att bo och vistas i 
Karlskoga. Kommunen arbetar förebyggande mot 
brott och arbetar tillsammans med andra aktörer 
för att minska klotter och för att stärka folkhälsan.

Bedömning
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Styrmått Kön Utfall Mål Bed öm

ning

Trend

Karlskoga kommuns trygghetsskapande åtgärder, medelvärde  

(skala 1–5)

3,35 3,15 ÒÒ Ò

kommentar

Resultatet förbättrades 2018, till stor del på grund av kommunens arbete med Purple Flag och den utveckling processen fört 

med sig. Samverkan med flera lokala aktörer har lett till flera trygghetsskapande åtgärder i centrum.

Ungdomar i årskurs 9 som känner sig trygga i Karlskoga, andel (%) - ÒÔ Ò

- ÒÔ Ò

- ÒÔ Ò

kommentar

Det lokala brottsförebyggande rådet satsade på förstärkt kunskapsbaserat arbetssätt, för att stärka det trygghetsskapande 

och brottsförebyggande arbetet i kommunernas verksamheter och öka ungas upplevda trygghet i Karlskoga. Drogfria miljöer 

för unga är trygghetsskapande och drogfri skolavslutning är en viktig del i det.

Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) 82 92 ÒÎÒ

80 ÒÎÒ

84 ÒÎÒ

kommentar

Andelen elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan var 82 procent 2018, mot 76 procent 2017 och 89 procent 2016. 

Pojkarna känner sig mer trygga än flickorna. Verksamheten arbetar med att utveckla värdegrund, struktur för elevhälsa och 

fysiska lärmiljöer för att öka tryggheten.

Karlskoga kommuns egna publika lokaler som är fysiskt tillgängliga för 

alla, andel (%)

64 80 ÒÒ Ò

kommentar

Kommunen har satsat 1,8 mnkr på att öka tillgängligheten och det ger resultat. Exempel på åtgärder är hörslingor, automatiska 

dörröppnare, ramper med viloplan och lutningar som följer Boverkets krav. Dessa åtgärder ökar framför allt tillgängligheten för 

personer med rörelsehinder eller nedsatt hörsel.

För att öka tillgängligheten för personer med nedsatt syn har ledstänger och räcken installerats, ledstråk setts över och trappor 

markerats. En god tillgänglighet för personer med synnedsättning innefattar dock många delar. För att förbättra resultatet och 

kunna välja rätt åtgärder ska kommunen ta fram ett digitalt verktyg med hjälp av Boverkets kriterier.

Ensamkommande barn och ungdomar som upplever att kommunens 

mottagande är gott, andel (%)

- 90 Ò▬Ò

kommentar

Antalet ensamkommande barn och unga har minskat drastiskt och 2018 var antalet ensamkommande barn och unga inom 

socialnämndens verksamhetsansvar så få att det inte finns något resultat att redovisa. Socialförvaltningens enhet för ensam-

kommande barn har avvecklats 2018.
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Styrmått Kön Utfall Mål Bed öm

ning

Trend

Elever i årskurs 8 som känner sig trygga i skolan, andel (%) 83 92 ÒÎÒ

80 ÒÎÒ

85 ÒÎÒ

kommentar

Andelen elever i årskurs 8 som känner sig trygga i skolan var 83 procent 2018, mot 82 procent 2017 och 80 procent 2016. 

Pojkar känner sig mer trygga än flickor. Verksamheten arbetar med att utveckla värdegrund, struktur för elevhälsa samt fysiska 

lärmiljöer för att öka tryggheten.

Elever i grundsärskolan som känner sig trygga i skolan, andel (%) 71 92 Ò▬Ò

Ò▬Ò

Ò▬Ò

kommentar

Verksamheten arbetar med utveckling enligt kommentaren ovan. För 2018 har inga resultat presenterats specifikt för grund-

särskolan men eleverna har deltagit i undersökningen.

Mål 2. Medborgarna känner sig nöjda med 
den kommunala verksamhetens kvalitet och 
service.

Karlskoga kommun ska tillhandahålla god service 
och god kvalitet på sina tjänster. Karlskogaborna 
ska känna att de kommunala verksamheterna är väl 
fungerande och tillgängliga och att de får valuta för 
sina skattepengar. Kommunen arbetar med att stän
digt förbättra verksamheten. Brukarna och med
borgarna är viktiga aktörer i förbättrings arbetet 
och det ska därför finnas möjligheter för Karlskoga
borna, oavsett ålder, kön eller bakgrund, att vara 
med och påverka kommunens verksamheter.

Bedömning
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Styrmått Kön Utfall Mål Bed öm

ning

Trend

Hur nöjda kommunens brukare är med verksamheterna/tjänsterna, 

andel (% mycket/ganska nöjd)

80 80 ÒÒ  

kommentar

Brukarnas övergripande nöjdhet med kommunens verksamheter och tjänster är fortfarande hög. Inom flera nämnders verk-

samhetsområden ökade nöjdheten dessutom från föregående år. Brukare inom kultur- och föreningsnämnden och social-

nämnden var mest nöjda, medan samhällsbyggnadsnämnden hade lägre nöjdhet än föregående år. Alla berörda förvaltningar 

analyserar resultatet och arbetar med att bibehålla eller öka nöjdheten.

Medborgare som upplever ett gott bemötande vid kontakt med 

 kommunen per telefon, andel (%)

93 90 ÒÒ  

kommentar

Ett serviceinriktat bemötande hos medarbetare i Servicecenter är betydelsefullt för medborgarna då Servicecenter oftast är 

den första kontakten och kommunens ansikte utåt. Resultatet 2018 för Karlskoga kommun är ett mycket gott bemötande och 

med 93 procent nöjdhet är Karlskoga bland de 25 procent bästa kommunerna i landet och det är också högre än genomsnittet 

som är 85 procent.

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 85 72 ÒÒ  

kommentar

Arbetet med kvalitet inom vård- och omsorgsboendena fortsätter och består bland annat av omfattande insatser kring kultur 

och meningsfull vardag, analys för att ha rätt läkemedel, egen kontaktperson för trygghet, kvalitetssystem för analys och rätt 

åtgärder samt individuell planering utifrån beprövade metoder. Tillgång finns till kostråd, rörelseaktiviteter och bemötande-

planer. Medarbetare och chefer är välutbildade och får kontinuerlig kompetensutveckling.

För att följa verksamheterna har områdeschef och enhetschef månadsuppföljningar av verksamheten.

Hur nöjda kunderna är med de kommunala idrotts- och motions-

anläggningarna (% mycket/ganska nöjd)

94 90 ÒÒ  

kommentar

Ny belysning vid Nobelspåret blev klar under hösten. I Stråhallen har hoppgropsanläggning och ytterligare en padelbana 

byggts och badmintonbanornas golv renoverats. Renoveringen av allvädersbanorna vid Nobelstadion avbröts, då även under-

laget är dåligt och behöver åtgärdas. Vid Strandbadet testades nya aktiviteter, som awakening yoga och powermove yoga. Ny 

utrustning köptes in till simhall och gym. En besiktning av Strandbadet visade att badhuset kan användas fram till år 2030 och 

målet är att en ny anläggning då ska stå klar.

Hur nöjda kunderna är med den kommunala kulturverksamheten 

(% mycket/ganska nöjd)

95 95 ÒÎ  

kommentar

För att behålla en hög nöjdhet har biblioteket bland annat uppsökande verksamhet. Bibliotekets berättartält besökte olika 

platser som fritids, öppna förskolan och Karlskogafesten. För Bofors stationsområde påbörjades samtal med olika aktörer för 

att se över vilka verksamheter som kan bedrivas inom området. Möckelnföreningarna är samordnare. Konst, fart och design 

genomfördes även 2018 under motorsportsveckan, kulturskolan och bibliotekets berättartält deltog för att nå nya målgrupper. 

Konsthallen hade tolv utställningar, varav Karlskoga konstförening ansvarat för tre. Kulturskolan har en fortsatt hög kundnöjd-

het. Viktiga framgångsfaktorer är att anpassa verksamheterna efter deltagarnas ålder, intresse och förmåga.
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Mål 3. karlskoga kommun prioriterar 
 främjande och förebyggande insatser för 
ekonomiskt utsatta barn och unga.

För att skapa en socialt hållbar utveckling och 
förhindra en utveckling mot bland annat social 
oro, konflikter och utanförskap är det av största 
vikt att minska skillnader i hälsa och dess orsaker. 
Karlskoga kommuns arbete ska därför präglas av 
ett främjande och förebyggande förhållningssätt 
och ha ett tydligt barnperspektiv. Kunskap om 
skydds och riskfaktorers påverkan på individers 
utveckling och hälsa används för att stärka barn 

och unga och framför allt de mest utsatta. Att leva 
i en ekonomiskt utsatt familj påverkar och begrän
sar ofta barns hela vardag och förutsättningar. 
Karlskoga kommun prioriterar insatser som stär
ker barns och ungas fysiska, psykiska, kulturella 
och sociala utveckling för en jämställd och jämlik 
hälsa samt möjlighet till en aktiv fritid.

Bedömning

Styrmått Kön Utfall Mål Bed öm

ning

Trend

Erbjudna ferieplatser (antal/år)  250  250 ÒÎÒ

kommentar

Kommunen har erbjudit 250 ferieplatser för 2018 enligt målet.

Hur nöjda kommunens feriepraktikanter är med sin feriepraktik som 

helhet, andel (% mycket/ganska nöjd)

85 94 ÒÎÒ

82 ÒÎÒ

92 ÒÎÒ

kommentar

Ungdomarna som haft feriepraktik är mycket nöjda/ganska nöjda med sin praktik men det finns skillnader mellan pojkar och 

flickor. Pojkarna är mer nöjda än flickorna vad gäller möjligheterna att påverka sina arbetsuppgifter och planeringen av dessa. 

Ungdomarna svarar att en del har fullt upp under sin praktikperiod medan andra har för lite att göra och det påverkar hur de 

kan tänka sig att arbeta inom yrket och även rekommendera andra att göra det.

Barnhushåll som blivit självförsörjande efter avslutad arbetsmark-

nadsåtgärd, andel (%)

- 55 Ò▬Ò

kommentar

Under 2018 avslutade 210 personer sin arbetsmarknadsåtgärd. Orsakerna kan variera och i många fall saknas uppgift om 

skälet till avslutet. Deltagarna har heller ingen skyldighet att redovisa orsaken. I dagsläget saknas också möjlighet att utreda 

vilka av de avslutade personerna som ingår i ett hushåll med barn.

44 av de 210 hushåll som avslutades 2018 återfinns dock därefter inom ekonomiskt bistånd.
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Resultat för styrmått
Styrmått Kön Resultat 

2016

Resultat 

2017

Resultat 

2018

Delmål 

2018

Karlskoga kommuns trygghetsskapande åtgärder,  

medelvärde (skala 1–5) 3,08 3,35 3,15

Ungdomar i årskurs 9 som känner sig trygga i Karlskoga, 

andel (%)

Alla

Kvinnor

Män

72

63

81

Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) Alla

Kvinnor

Män

89

87

91

76

71

81

82

80

84

92

Karlskoga kommuns egna publika lokaler som är fysiskt 

tillgängliga för alla, andel (%) 62 61 64 80

Ensamkommande barn och ungdomar som upplever att 

kommunens mottagande är gott, andel (%) 86 86 90

Elever i årskurs 8 som känner sig trygga i skolan, andel (%) Alla

Kvinnor

Män

80

77

86

82

80

85

83

80

85

92

Elever i grundsärskolan som känner sig trygga i skolan, 

andel (%)

Alla

Kvinnor

Män

71 92

Hur nöjda kommunens brukare är med verksamheterna/

tjänsterna, andel (% mycket/ganska nöjd) 68 79 80 80

Medborgare som upplever ett gott bemötande vid  

kontakt med kommunen per telefon, andel (%) 85 89 93 90

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel 

(%) av maxpoäng 69 84 85 72

Hur nöjda kunderna är med de kommunala idrotts- och 

motionsanläggningarna, andel (% mycket/ganska nöjd)

Alla

Kvinnor

Män

88

87

89

89

90

88

94

94

94

90

Hur nöjda kunderna är med den kommunala kultur-

verksamheten, andel (% mycket/ganska nöjd)

Alla

Kvinnor

Män

95

94

98

94

95

95

95

95

97

95

Erbjudna ferieplatser (antal/år)  250  270  250  250

Hur nöjda kommunens feriepraktikanter är med sin 

ferie praktik som helhet, andel (% mycket/ganska nöjd)

Alla

Kvinnor

Män

90 83

83

82

85

82

92

94

Barnhushåll som blivit självförsörjande efter avslutad 

arbetsmarknadsåtgärd, andel (%) 45 56 55

nyckeltal
Nyckeltal Resultat 

2016

Resultat 

2017

Resultat 

2018

Anmälda våldsbrott (antal/1 000 invånare) 9,0 9,7

Kommunens placering enligt undersökningen Bäst att bo, tidningen Fokus 

(placering av 290)  113  116  126

Nyttjade feriepraktikplatser (antal/år)  235  249  233

Barn berörda av verkställda avhysningar i Karlskoga (antal/100 000 invånare) 0,0 13,2

Utrustningslån i Fritidsbanken (antal/år) 1 786 3 424 5 026

Hur nöjda besökarna till den kommunala öppna förskolan är som helhet, andel 

(% mycket/ganska nöjd)  100  100

Hushåll med barn och långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 47 38 39

Fritidsgårdarnas öppethållande efter skoltid under verksamhetsåret, genomsnitt 

(antal timmar/vecka) 42 42
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Medarbetarperspektiv

Välfärdssektorn i Sverige behöver rekrytera 
mycket personal 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 få kompetenta medarbetare att vilja stanna 
kvar och att söka sig till Karlskoga. För att lyckas 
krävs ett starkt varumärke som arbetsgivare.

Resultaten för hållbart medarbetarengagemang 
(HME) är fortfarande på en hög nivå utifrån kom
munens egna målvärden och alla delindex har ökat 
jämfört med 2017. Det är ingen större skillnad 
mellan könen men skillnader finns mellan 
för  valt ningarna. Resultatet används i det system
atiska arbetsmiljöarbetet och presenteras för med
arbetarna. Diskussion och reflektion i personal
grupperna görs utifrån både bra resultat och 
sämre resultat, och grupper eller enheter väljer 1–2 
prioriteringsområden att fokusera på. En handlings
plan med åtgärder och ansvariga tas fram och följs 
upp på arbetsplatsträffar. Förbättringsområden kan 

omfatta en hel förvaltning och då tas de med i årliga 
arbetsmiljöplaner som varje förvaltning tar fram.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt en 
återkoppling av detta arbete till sammanträdet i 
april 2019.

Mål 4. karlskoga kommun är en  attraktiv 
arbetsgivare, där alla har likvärdiga 
 möjligheter.

Karlskoga kommun är en stor och viktig arbets
givare som erbjuder många arbetstillfällen både 
för Karlskogaborna och för inpendlare från andra 
kommuner. Att vara en bra arbetsgivare med med
arbetare som är motiverade och engagerade är en 
förutsättning för att kunna fullfölja kommunens 
uppdrag om att leverera service med god kvalitet 
till kommuninvånarna. Kommunens arbetsmiljö 
ska vara god och hälsofrämjande.

Bedömning
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Styrmått Kön Utfall Mål Bed öm

ning

Trend

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen, motivationsindex 79 83 ÒÎÒ

80 ÒÎÒ

79 ÒÎÒ

kommentar

Resultaten för hållbart medarbetarengagemang (HME) är fortfarande goda utifrån kommunens egna målvärden och alla del-

index har förbättrats. Det finns ett förslag om ett medarbetarutvecklingsprogram som kan bidra till ökad motivation.

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen, ledarskapsindex 79 80 ÒÎÒ

79 ÒÎÒ

81 ÒÎÒ

kommentar

1:a linjens chefer utbildades 2018 inom områden som att leda sig själv och att leda andra. Repetitionsutbildningar har genom-

förts i kommunkunskap och ekonomi samt arbetsmiljö. Utbildning för 2:a linjens chefer 2018 har omfattat 10 dagars utbildning i 

att leda sig själv, att leda andra och att leda verksamhet. Utbildningar för 1:a linjens chefer fortsätter 2019.

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen, styrningsindex 81 83 ÒÎÒ

81 ÒÎÒ

79 ÒÎÒ

kommentar

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare har fokuserat på mål- och styrkedjan, värdegrund, uppdragshandlingar, 

mötesstrukturer och informationsflöden som några goda exempel.

Resultat för styrmått
Styrmått Kön Resultat 

2016

Resultat 

2017

Resultat 

2018

Delmål 

2018

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen, 

motivationsindex

Alla

Kvinnor

Män 

80 78

78

77

79

80

79

83

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen, 

ledarskapsindex

Alla

Kvinnor

Män

78 75

75

76

79

79

81

80

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen, 

styrningsindex

Alla

Kvinnor

Män

80 79

79

78

81

81

79

83
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utvecklingsperspektiv

Relationen mellan Karlskoga kommun, det lokala 
näringslivet och dess intresseorganisationer fort
sätter att utvecklas och kommunen ser det som 
viktigt att stärka detta samarbete.

Kommunen har gjort en analys tillsammans 
med företrädare för olika näringslivsorganisatio
ner i Karlskoga för att identifiera förbättringsom
råden och prioritera gemensamma åtgärder för 
att stärka företagsklimatet. Bildandet av Västra 
Bergslagens Industriförening (VBIF) har gett 
både Karlskoga och industrin en stark röst lokalt, 
regionalt och nationellt. VBIF fokuserar främst på 
frågan om kompetensförsörjning för industrin, där 
Karlskoga kommun stöder VBIF:s arbete.

Skolutvecklingen fortsätter vara prioriterad 
eftersom kommunen inte nått målen inom det 
området. Flera utvecklingsarbeten pågår för att 
förbättra skolresultaten, både inom skolans egna 
verksamheter och tillsammans med de som bor, 
lever och verkar i Karlskoga, bland annat genom 
projektet #pluggavidare som ska skapa positiva 
attityder till kunskap och utbildning.

Mål 5. karlskoga är en kommun med ett 
näringsliv som utvecklas.

Det finns många välmående företag i Karlskoga 
och många innovativa idéer som ger gott hopp om 
framtiden. Karlskoga erbjuder en varierad arbets
marknad inom såväl privat som offentlig sektor. 
Karlskoga är känd för sin höga tekniska kompetens 
och gynnsamma villkor för industriell tillverkning, 
forskning och utveckling. God tillgänglighet och 
service från kommunens alla verksamheter är 
viktigt för företagens utveckling. Företagarnas 
nöjdhet med servicen har utvecklats mycket positivt 
de senaste åren.

Bedömning
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Styrmått Kön Utfall Mål Bed öm

ning

Trend

Företagsklimat enligt Öppna jämförelser (Insikt), totalt,  

NKI (nöjd-kund-index)

- 73 ÒÎÒ

kommentar

Resultat för 2018 kommer i april 2019. Resultatet för 2017 var mycket bra och Karlskoga kom på 17:e plats av alla Sveriges kom-

muner. Det var bara inom miljö och hälsa som resultaten var sämre än föregående år. Den främsta orsaken var en omorganisation 

som gav upphov till en vakant chefstjänst. När den nu är tillsatt väntas framtida resultat inom miljö och hälsa kunna förbättras.

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, rankning  188  160 ÒÒ Ò

kommentar

Som helhet förbättrade Karlskoga sin placering i rankningen och sedan 2014 har Karlskoga klättrat från plats 247 till 188 av 

290 kommuner. De största förbättringarna gällde företagarnas upplevelse av både skolans och tjänstemännens attityder till 

företagande, samt servicen till företagen. Fortsatta utvecklingsområden är en fördjupad samverkan mellan skolan och närings-

livet, förbättrad dialog mellan företag och kommunledning, förbättrad kommunikation från kommunen till företagen, gemen-

sam utveckling av en långsiktig näringslivsstrategi samt bibehållen service. Dessa områden har identifierats i en analys som 

näringslivsrepresentanter och kommunen gjort tillsammans, och utifrån den har en rad åtgärdsförslag tagits fram för att stärka 

företagsklimatet.

Företagarnas nöjdhet med Karlskoga Näringsliv och Turism AB:s 

 kontaktskapande åtgärder och företagsservice, totalt, NKI

62 65 ÒÎÒ

64 ÒÎÒ

62 ÒÎÒ

kommentar

Nöjdheten i sin helhet kvarstod på samma nivå som tidigare år i alla servicefaktorer bland företag som har haft kontakt med 

näringslivsbolaget under året, medan kännedomen om bolagets tjänster ökat något bland företagare som inte har haft kontakt 

under året. Företagare som vid något tillfälle haft personlig kontakt (möte, telefon, e-post) med en medarbetare på närings-

livsbolaget är mest nöjda, men den övergripande nöjdheten skiljer sig mellan olika branscher. Mest nöjda är besöksnäring och 

offentlig sektor, medan industriföretag och tjänsteföretag är minst nöjda. Kvinnliga svarande är något mer nöjda än manliga.

Under året har en processkartläggning genomförts som ska bli underlag för en tydligare ansvarsfördelning mellan kommunens 

organisation och näringslivsbolaget.

Mål 6. karlskoga har en socialt//kulturellt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.

Karlskoga kommun strävar efter att vara ett håll
bart samhälle ur alla tre perspektiv. Kommunen 
ska vara en god förebild genom att minska sin 
klimatpåverkan så långt möjligt. Ekonomiskt tar 
kommunen ansvar för att inte förbruka och belasta 
kommande generationers resurser. För att nå god 
ekonomisk hushållning behövs ett positivt ekono
miskt resultat, vilket ger möjligheter att finansiera 

investeringar, beakta samtliga pensionsåtaganden, 
parera konsumtionssvängningar samt ha resurser 
för utveckling. Socialt arbetar kommunen aktivt 
med att stärka sociala nätverk, både på grupp och 
individnivå. Karlskoga ska vara en demokratisk, 
jämlik och jämställd kommun.

Bedömning
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Styrmått Kön Utfall Mål Bed öm

ning

Trend

Ungdomar i årskurs 9 som anger att de mår mycket bra/bra, Karl-

skoga, andel (%)

- Ò▬Ò

- Ò▬Ò

- Ò▬Ò

kommentar

I resultat för årskurs 7 placerar sig Karlskoga i mitten av länets kommuner. Trenden är svagt nedåtgående vad gäller hur elev-

erna mår, framför allt bland flickor. Ökad kunskap och förståelse hos vuxna skapar förutsättningar för tidig upptäckt av psykisk 

ohälsa. En temadag genomfördes för elever i årskurs 9, samt en fokusgrupp med flickor.

Ungdomar i årskurs 7–9 som ser mycket ljust/ganska ljust på framti-

den, andel (%)

71 84 ÒÎÒ

70 ÒÎÒ

73 ÒÎÒ

kommentar

Andelen ungdomar i årskurs 7–9 som ser mycket eller ganska ljust på framtiden var 71 procent 2018, samma resultat som 2017 

och 2016. Pojkar känner sig mer trygga än flickor. Verksamheterna arbetar med att utveckla värdegrund, struktur för elevhälsa 

samt fysiska lärmiljöer för att öka tryggheten.

Ungdomar i årskurs 9 som ser mycket ljust/ganska ljust på framtiden, 

Karlskoga, andel (%)

- Ò▬Ò

- Ò▬Ò

- Ò▬Ò

kommentar

Arbetet mot psykisk ohälsa, särskilt bland barn och unga, prioriterades högt och med samverkan mellan alla förvaltningar, med 

fokus på att uppnå mål för suicidprevention och psykisk hälsa. Viktiga insatser under året var Rymden, drogfri skolavslutning, 

Dansa-Pausa och ”Intox-arbetet”.

Förbrukning av energi, el och uppvärmning, i den kommunala organi-

sationen, förändring (%)

– 19 – 18 ÒÒ Ò

kommentar

Resultatet är preliminärt men tyder på att den positiva trenden håller i sig med en gradvis sänkning av energiförbrukningen 

jämfört med 2017. I årsredovisningen 2017 var resultatet 20 procent. Det berodde dock på en ändring i SMHI:s beräkning av 

graddagar, vilket inte hade slagit igenom i Karlskogas system. Resultatet blev därför lite missvisande. Med korrekt beräkning 

av graddagar var 2017 års resultat 18 procent.

Driftoptimeringen fortsätter i kombination med uppgraderingar av styr- och reglersystemen samt byte till energieffektivare 

utrustning. Den varma sommaren ökade elförbrukningen då ventilations- och kylanläggningarna tvingades gå för högtryck. 

Men den förväntade ökningen av total energiförbrukning motverkades bland annat genom driftsättningen av ett par nya sol-

cellsanläggningar.

Arbetet med att hålla nere energiförbrukningen fortsätter genom investeringar i bland annat solenergi.
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Styrmått Kön Utfall Mål Bed öm

ning

Trend

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt MFS, Miljöfordon Syd, 

andel (%)

34,6 60,0 ÒÒ Ò

kommentar

Resultatet är preliminärt utifrån mätning i oktober 2018. Det slutliga resultatet kommer i april 2019. Dock syns en positiv trend 

jämfört med förra årets resultat, som var 31 procent preliminärt och det slutliga 36 procent. Samma mönster 2018 skulle ge ett 

resultat omkring 40 procent. Det slutliga resultatet redovisas vid delåret 2019 (januari–augusti).

Kommunens miljöbilar är främst biogasbilar och ett fåtal elbilar och etanolbilar. Andelen miljöbilar ökade sedan 2017 men bara 

marginellt sedan delåret 2018. Resultatet beror på vilka bilar som behöver bytas ut och varierar därför. När Karlskoga kommun 

köper in nya personbilar är det uteslutande biogasbilar, enligt kommunfullmäktiges beslut.

Den marginella ökningen beror på att kommunen 2018 bytte betalningssätt och bilar köps nu in med kontanta medel istället för 

genom leasing. Eftersom det 2018 inte fanns någon budget för inköp av bilar kunde inga fler bilar köpas in efter ändringen. Åtta 

bilar köptes innan ändringen och inga fossildrivna bilar såldes 2018. Normalt säljs lika många som kommunen köper in, men 

det var inte aktuellt under 2018 på grund av ett ökat behov.

Från och med januari 2019 finns en budget för bilinköp, vilket ger möjlighet att fortsätta byta ut de fossildrivna bilarna till biogasbilar.

Fordonsbränsle som är biogas i kommunens biogasfordon, andel (%) 60 Ò▬ 

kommentar

Resultatet var detsamma som vid nollmätningen delåret 2018. Då måttet inte har någon målnivå går det inte att bedöma 

måluppfyllelsen.

Många väljer att tanka fossilt bränsle i biogasbilarna av vana. Resultatet skulle kunna förbättras genom informations- och 

utbildningsinsatser och en översyn av bilanvändandet i kommunen. Kommunen kan spara pengar på att använda bilarna 

smartare, till exempel genom att använda bilpooler mer.

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt 

Ekomatcentrum, andel (%)

22 40 ÒÎÒ

kommentar

Ökade råvarukostnader och återhållsamhet för att hålla budget försämrade resultatet. Störst andel ekologiskt köptes inom 

varuområdena färskvaror och kylvaror, framför allt mjölk, oberedd fisk, kaffe, gryn, pannkakor, skaldjur och nötfärs. Minst 

andel hade området kolonial och specerier.

Barn och unga som uppger att de mår bättre genom kommunens 

riktade, främjande och förebyggande insatser, andel (%)

90 83 ÒÎÒ

kommentar

En Dansa-Pausa-grupp startade för yngre barn som tidig insats för att bryta negativ ohälsospiral. Dansa-Pausa bidrog till 

bland annat bättre humör, minskad ångest och bättre mående för flickor.
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Mål 7. karlskoga kommun säkerställer att 
varje barn och elev uppnår läroplanens mål 
och i övrigt får de kunskaper och förutsätt-
ningar som de behöver för att möta vuxen-
livet och morgondagens samhälle.

Att alla elever i kommunens grundskolor når 
läroplanens mål är en av de viktigaste uppdrag 
som kommunen har. Andelen elever som minst 
får godkänt i alla ämnen i årskurs 9 måste öka. 
Karlskoga har ett stort och brett utbildningsutbud. 
Det livslånga lärandet börjar redan i förskolan 
genom att skolan bygger grunden för fortsatt 
inlärning. Att ha en bra förskola, grundskola och 

gymnasieskola med barn och elever som stimuleras 
och utvecklas är därför viktigt både för individen 
och för samhället.

Möckelngymnasiet har ett bra samarbete med 
näringslivet, vilket ger eleverna goda kunskaper och 
förutsättningar för att gå vidare till fortsatta studier 
eller arbete. Vuxenutbildningen och samverkan med 
Örebro universitet bidrar till kompetensutvecklingen 
i det lokala näringslivet.

Bedömning

Styrmått Kön Utfall Mål Bed öm

ning

Trend

Elever som uppnått kunskapskraven (godkänt betyg) i alla ämnen i 

årskurs 6, andel (%)

63 80 ÒÔ Ò

63 ÒÔ Ò

64 ÒÎÒ

kommentar

Andelen elever i årskurs 6 som nådde godkänt betyg i alla ämnen 2018 var 63 procent, mot 71 procent 2017 och 73 procent 

2016. Resultatet motsvarar nyckeltalet som i Kolada heter ”Elever i åk 6 som nått kunskapskraven (A–E) i alla ämnen, andel 

(%)”. Försämringen sedan 2016 gäller både pojkar och flickor och är alarmerande. Ett förändringsarbete har påbörjats utifrån 

barn- och utbildningsplanen 2017–2020, liksom strukturering av det systematiska kvalitetsarbetet, men verksamheterna 

behöver ta krafttag i sina analyser på enhets- och huvudmannanivå.

I språkutvecklingsarbetet ska alla elever i årskurs 1 omfattas av en språkgaranti, så att alla elever i Karlskogas kommunala 

skolor får bättre förutsättningar för fortsatta studier.

Elever i årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen, andel (%) 68 74 ÒÒ Ò

69 ÒÎÒ

67 ÒÒ Ò

kommentar

Andelen elever i årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen var 68 procent 2018, mot 67 procent 2017 och 62 procent 2016. 

Pojkarna har förbättrat sina resultat sedan 2016 medan flickornas resultat 2018 var lägre än 2017.
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Styrmått Kön Utfall Mål Bed öm

ning

Trend

Meritvärde i genomsnitt i årskurs 9  207,4 218,0 ÒÎÒ

 219,6 ÒÎÒ

 196,0 ÒÎÒ

kommentar

Meritvärdet i genomsnitt i årskurs 9 var 207,4 2018, motsvarande siffror var 209,2 år 2017 och 203,1 år 2016. Pojkarna har för-

bättrat sina resultat sedan 2016 medan flickornas resultat 2018 var lägre än 2017.

Resultaten är oroande och här gäller samma åtgärder som för styrmåttet ovan.

I språkutvecklingsarbetet ska alla elever i årskurs 1 omfattas av en språkgaranti, så att alla elever i Karlskogas kommunala 

skolor får bättre förutsättningar för fortsatta studier.

Genomsnittlig betygspoäng för samtliga avgångselever i gymnasiet, 

skolkommun

14,5 14,1 ÒÒ Ò

Fullföljd gymnasieutbildning med examen inom tre år, andel (%) 83 80 ÒÒ Ò

kommentar

Betygspoängen skiljer sig mycket åt mellan olika program. För handelsprogrammet (HA) är resultatet fortsatt långt under 

riksgenomsnittet både vad gäller betygspoäng och andel elever som nått gymnasieexamen. En förklaring kan vara att många 

elever där inte har så goda skolerfarenheter med sig och många har inte HA som sitt förstahandsval. HA är också det program 

som tar in flest icke-behöriga elever. Med dessa förutsättningar är det viktigt att arbeta för att eleverna ändå ska lyckas i så 

många ämnen som möjligt. Även om de inte når en gymnasieexamen har de då fått med sig en hel del gymnasiepoäng inför 

framtiden. Det finns också goda exempel, bland annat hade tre av programmen (el och energi, fordon och transport samt VVS 

och fastighet) på RO4 högre genomsnittligt meritvärde än riket.

Elever i årskurs 9 Karlskoga som är behöriga till gymnasiet, yrkes

program, andel (%)

75 78 ÒÎÒ

75 ÒÎÒ

74 ÒÎÒ

kommentar

Styrmåttsresultaten är alarmerande och ett förändringsarbete har påbörjats utifrån barn- och utbildningsplanen 2017–2020. 

Det systematiska kvalitetsarbetet har börjat struktureras upp men det behövs krafttag i verksamheternas analyser på enhets- 

och huvudmannanivå.
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Resultat för styrmått
Styrmått Kön Resultat 

2016

Resultat 

2017

Resultat 

2018

Delmål 

2018

Företagsklimat enligt Öppna jämförelser (Insikt), totalt, NKI 76 78 73

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, rankning  221  193  188  160

Företagarnas nöjdhet med Karlskoga Näringsliv och 

Turism AB:s kontaktskapande åtgärder/företagsservice, 

totalt, NKI

Alla

Kvinnor

Män

62

63

61

62

64

62

65

Ungdomar i årskurs 9 som anger att de mår mycket bra/

bra, Karlskoga, andel (%)

Alla

Kvinnor

Män

69

58

79

Ungdomar i årskurs 7–9 som ser mycket ljust/ganska 

ljust på framtiden, andel (%)

Alla

Kvinnor

Män 

71

70

75

71

69

74

71

70

73

84

Ungdomar i årskurs 9 som ser mycket ljust/ganska ljust 

på framtiden, Karlskoga, andel (%)

Alla

Kvinnor

Män

70

64

76

Förbrukning av energi, el och uppvärmning, i den 

 kommunala organisationen – 16 – 18 – 19 – 18

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt MFS, 

andel (%) 32,5 36,4 34,6 60,0

Fordonsbränsle som är biogas i kommunens biogas-

fordon, andel (%) 60

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under 

hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%) 30 40 22 40

Barn och unga som uppger att de mår bättre genom 

kommunens riktade, främjande och förebyggande 

 insatser, andel (%)  100 86 90 83

Elever som uppnått kunskapskraven (godkänt betyg) i 

alla ämnen i årskurs 6, andel (%)

Alla

Flickor

Pojkar

73

79

67

70

68

71

63

63

64

80

Elever i årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen, 

andel (%)

Alla

Kvinnor

Män

62

66

59

67

75

60

68

69

67

74

Meritvärde i genomsnitt i årskurs 9 Alla

Kvinnor

Män

 203,1

220,0

188,0

 209,2

235,0

188,0

 207,4

219,6

196,0

 218,0

Genomsnittlig betygspoäng för alla avgångselever i 

gymnasiet, skolkommun 13,9 14,3 14,5 14,1

Fullföljd gymnasieutbildning med examen inom tre år, 

andel (%) 76 78 83 80

Elever i årskurs 9 Karlskoga som är behöriga till gymna-

siet, yrkesprogram, andel (%)

Alla

Kvinnor

Män

74

78

69

73

78

68

75

75

74

78

nyckeltal
Nyckeltal Resultat 

2016

Resultat 

2017

Resultat 

2018

Kostnad för brukarnöjdheten (kr/invånare och nöjdhetspoäng)  741  664 692
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Internkontroll
Syftet med internkontrollen är att säkerställa att 
verksamheten är ändamålsenlig och kostnads
effektiv, att rapporteringen om ekonomi och 
verksamhet är tillförlitlig och att kommunen 
följer lagar och föreskrifter. Kommunstyrelsen har 
det övergripande ansvaret för att se till att kom
munen har en god internkontroll. De övergripande 
kontroll områden som kommunen valde ut för 2018 
redovisas nedan.

1. om kommunen har system och rutiner 
för att säkerställa att heltidsprojektet inte 
driver upp kostnaderna

Inom det här internkontrollområdet granskar 
kommunen att det pågående heltidsprojektet inte 
driver på ökningen av personalkostnader, och 
att det finns metoder för att ha kontroll över de 
 ”extraresurser” som heltidsprojektet ger och att 
dessa bidrar till verksamheten. Utgångspunkten är 
att säkra ett effektivt införande av heltider. Meto
den består av en kartläggning över ökningen av 
anställningstid och en redovisning med förslag på 
rutiner för att säkra att projektet inte är kostnads
drivande. Tillvägagångssättet är att granska hur 
andra kommuner gjort när de har infört heltider, 
samtala med berörda chefer inom den egna verk
samheten samt konsulter inom området.

Rapporteringen gjordes i början av 2019. 
Heltidsprojektet pågår 2017–2019 och är beslutat 
av kommunfullmäktige. Målet är att tillsvidare
anställda medarbetare inom kost, städ samt vård 
och omsorg ska ha erbjudits heltid senast 2019. När 
fler arbetar heltid förändras kraven på bemanning 
och schemaläggning. Det krävs en organisation 
för att hantera den överkapacitet som kan uppstå, 
så att den inte orsakar högre kostnader, eftersom 
beslutet att införa heltid anger att utökningen av 
tjänstgöringsgrader ska hanteras inom befintlig 
budget. Rapporten redovisar system och rutiner 
som bedöms bidra till att verksamheten kan följa 
kostnadsutvecklingen på nära håll och därmed 
snabbt agera om det uppstår avvikelser. Nyckel
tal för projektets ekonomiska mål finns för alla 
berörda verksamheter. Vård och omsorg har justerat 
hemvårdens resursfördelningsmodell. Mallar för 
bemanningsbalans och schemaanalys har också 
arbetats fram för att underlätta uppföljning och 
följsamhet till behov, budget och bemanning. 
Schemaverktyget Timecare har utvecklats för att 
enheterna ska kunna samplanera så att de minime
rar outnyttjad överkapacitet. Nya stödfunktioner 
har inrättats både på lokal och central nivå för att 

stötta verksamheter inom ekonomi, bemanning 
och schema. Rapportens slutbedömning är att 
detta stöd är tillräckligt för att säkerställa en bra 
kontroll på ekonomin.

2. inköpsanalys för att 
kartlägga kommunens inköp 

Karlskoga kommun köper varor och tjänster från 
externa leverantörer för cirka 500 miljoner kronor 
per år. Internkontrollen syftar till att kontrollera 
om inköpen görs effektivt, korrekt och att kom
munen följer lagar och regler för upphandling. 
Kontrollen handlar till exempel om vem handlar 
och till vilka belopp, om inköp görs via upphand
lade ramavtalsparter, om kommunen gör en 
konkurrens utsättning vid köp där det inte finns 
avtal och om pengarna går till seriösa leverantörer. 
Detta internkontrollområde beslutades för 2017, 
men rapporteringen har försenats på grund av 
bland annat försenat inköp av itsystem. Rapporten 
beräknas bli klar våren 2019.

3. finskt förvaltningsområde

Karlskoga kommun ingår sedan 2012 i finskt 
förvaltningsområde. Förvaltningsområdena finns 
för att stärka de nationella minoriteternas rättig
heter. Kommuner kan själva välja att ansöka om 
att ingå i finskt förvaltningsområde och det är då 
regeringen som godkänner ansökan. Sedan är det 
länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar 
förvaltningskommunerna och följer upp att kom
munerna använder de statliga medel som delas ut 
varje år, till att driva en verksamhet i enlighet med 
Sveriges minoritetspolitik.

Bevarandet av Sveriges minoritetsspråk är viktigt 
för den sociala hållbarheten. Det krävs dock  insatser 
för att skapa mötesplatser och förutsättningar för 
kommunerna att uppfylla lagkraven kring minori
teters rättigheter. Mål, inriktningar, politiskt stöd 
och ekonomiska resurser behövs. Internkontrollen 
ska undersöka om Karlskoga uppfyller sina åtag
anden. Om inte, måste kommunen fråga sig om 
Karlskoga överhuvudtaget ska ingå i finskt förvalt
ningsområde?

Rapporteringen skedde i början av 2019. I rapp
orten konstateras att kommunen i stort sköter 
sitt uppdrag, men att nivån på det finska service
utbudet i verksamheterna beror på hur högt dessa 
frågor prioriteras av ansvariga. Prioriteringen 
beror också på efterfrågan hos medborgarna. Här 
är upplevelsen olika inom skolverksamhet och 
äldreomsorg. Inom äldreomsorgen arbetar inte 
kommunen tillräckligt uppsökande, vilket leder 
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till att efterfrågan är lägre än vad den skulle vara 
om fler hade information om vad kommunen kan 
erbjuda. Däremot är efterfrågan inom förskolan 
låg, vilket troligen handlar om att målgruppen 
är andra och tredje generationens sverigefinnar 
som inte har samma behov. Grundskolan erbjuder 
modersmålsundervisning och intresse finns i alla 
åldersgrupper. Den nya lag som träder i kraft 2019 
ökar kommunens skyldigheter mot minoriteter 
och det krävs ökade insatser för att kommunen 
ska klara att erbjuda tjänster till dem som lagen 
omfattar. Nedan följer rapportens förslag till för
bättringar på området:
• Kommunens åtagande i och med finskt förvalt

ningsområde bör lyftas högre i hierarkin och 
beaktas vid centrala beslut.

• Statsbidraget behöver omfördelas och riktas 
tydligare mot verksamheterna. Framför allt till 
äldreomsorgen, som behöver arbeta mer med 
prognoser och konkreta handlingsplaner.

• Målet är oklart och kommunen behöver besluta 
om hur kommunens finska förvaltningsområde 
ska utvecklas och förpacka behovet till en kon
kret handlingsplan.

• Det råder stor brist på personal med språk och 
kulturkompetens i finska. Därför är det viktigt 
att tänka på värdet av flerspråkighet vid all 
rekrytering.

• Utbildningsinsatserna behöver utökas, med 
exempelvis appar och annan teknik som finns 
inom skolverksamheten.

4. upphandlingsenhetens verksamhet

Internkontrollen delas upp i två delar: 
upphandlings enhetens uppdrag och upphandlings
processen.

Upphandlingsenhetens uppdrag

Karlskoga kommun ska bedriva en kostnads effektiv 
verksamhet. Det förutsätter att alla frågor om 
konkurrensutsättning och upphandling hanteras 
professionellt och affärsmässigt. Upphandlings
enheten är både en strategisk resurs och en utförare 
för förvaltningarna i frågor som rör upphandling. 
Finns det resurser, rutiner och system stöd som 
möjliggör för upp handlings enheten att fullgöra sitt 
uppdrag?

Upphandlingsprocessen med tillhörande 

förberedande- och beslutsprocesser

Finns det system och rutiner för att säkerställa en 
rättssäker och effektiv process? Intern kontrollen 
ska visa vilka delar av upphandlings processen 
som är styrda i lag och vilka delar som den upp
handlande myndigheten kan påverka genom en 
effektiv projekthantering. Metoden för kontrollen 
är att granska fem upphandlingar från 2017 utifrån 
frågorna ovan. Urvalet ska belysa olika typer av 
upphandlingar och deras olika komplexitet.
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Rapporteringen gjordes i december 2018. Slut
satsen var att upphandlingsenhetens verksamhet 
och rutiner har utformats utifrån gällande lagar 
och Karlskoga kommuns behov. Bedömningen är 
att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt 
och kostnadseffektivt sätt. Naturligtvis finns det 
 potential för utveckling och förbättringar, där 
några kan hanteras med nuvarande organisation 
medan andra kräver utökade resurser. Dessutom 
kommer ständigt nya krav på den offentliga sektorn. 
Kom munens upphandlingsenhet arbetar utifrån 
de nationella målen för offentlig upphandling samt 
de lokala målen för Karlskoga kommun. När det 
gäller de mål som kommunfullmäktige beslutat 
är det främst mål nummer 6 som är riktmärke för 

1. Behovsanalys 
Marknadsanalys 
Kostnadsanalys

7. Anbudsöppning

6. Anbudstid8. Kvalificering & 
Anbudsutvärdering

5. Annonsering9. Tilldelningsbesked 
- avtalsspärr

4. Förfrågningsunderlag10. Avtal tecknas

3. Aktivitets- & tidsplan11. Leverans

2. Anskaffningsbeslut12. Uppföljning

Inköpsprocess med 
upphandlingsfas

Uppföljning

Genomförande

Planering

upphandlingsprocessen. Mätningar visar också 
att upphandlingsenheten väl uppfyller kommun
styrelsens mål att leverera tjänster av god kvalitet. 
Att vara tillgänglig och kunna möta de behov som 
kommunens verksamheter efterfrågar och omsätta 
det så att det förbättrar kommunens verksamhet, 
är en av framgångsfaktorerna. Hög kompetens och 
affärsfokus är andra faktorer som ger förtroende 
och trovärdighet både internt hos verksamheterna 
och externt hos kommunens anbudsgivare och 
leverantörer.

Upphandlingsprocessen kan delas upp i tre olika 
faser, planerings, genomförande (upphandlings
fasen) och uppföljningsfasen (se illustrationen nedan).

Nedan redovisas fem genomförda upphandlingar som rapporten granskade.
Ram- eller objektsupphandling Typ av upphandling Upphandlingen avser

Ramavtal Varuupphandling Profilprodukter och gåvor

Objektsupphandling Entreprenadupphandling Nybyggnation av förskola, 

fastighet Kartografen

Objektsupphandling Tjänst-/varuupphandling Ärende- och diariehanteringssystem

Ramavtal Tjänsteavtal Resebyråtjänster

Ramavtal Tjänsteupphandling Elektroniska körjournaler
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Nämndernas internkontroll
Kommunstyrelsen har ett övergripande och sam-
ordnande ansvar för kommunens internkontroll. 
Nämnderna gör sina egna internkontrollplaner 
och en risk- och väsentlighetsanalys, som de lämnar 
till kommunstyrelsen. Nämnderna ska enligt 
 reglementet för internkontroll göra en självskatt-
ning av sin interna kontroll. Deras bedömningar 
av det interna kontrollarbetet är ett viktigt steg i 
arbetet för en effektivare internkontroll.

Nämndernas självskattning av sin 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

Kommunstyrelsen hade dessa internkontroll-
områden för 2018:
• It-rutiner för återanskaffning av datorer och 

övrig it-utrustning
• Kommunens säkerhetsarbete

Den första rapporten gav flera intressanta förslag 
för bättre resursanvändning. Syftet med den interna 
kontrollen är att upptäcka och korrigera felaktig-
heter som gör att resurserna inte används på bästa 
sätt för att nå Karlskoga kommuns mål. I dessa fall 
bidrar rapporten om it-rutiner för återanskaffning 
av datorer och övrig it-utrustning till att förbättra 
kommunens måluppfyllelse. Rapporten om kom-
munens säkerhetsarbete är försenad och beräknas 
bli klar i mars 2019.

Totalt bedömer kommunstyrelsen att intern-
kontrollen är ”tillfredsställande”.

socialnämnden

Socialnämnden hade dessa internkontrollområden 
för 2018:
• Införandet av heltid inom vård och omsorg
• Införandet av autohandläggning

Införandet av heltid inom vård och omsorg följer 
projektplanen. Inom hemvården startade införandet 
i maj 2018 och från och med oktober ingick alla 
enheter inom området. Vårdboenden har under 
2018 förankrat och förberett införandet av hel-
tider på alla enheter i januari 2019. Riktlinje för 
bemanning och schemaläggning beslutades av 
socialchefen i januari 2018. Riktlinjen är framtagen 
i samverkan med Kommunal och är ett ramverk 
som beskriver verksamhetens nya arbetssätt inom 
bemanning och schemaläggning. Ett enhetligt 
arbetssätt är en grund för att nå målen med projektet. 
Samtidigt behöver ramverket brytas ner i lokala 
regler på områdes- och enhetsnivå. Riktlinje 
och lokala spelregler ses över och anpassas konti-
nuerligt utifrån verksamhetens behov, ett arbete 
som fortsätter 2019. I samverkan med ekonomi-
avdelningen har verksamheten fastställt nyckeltal, 
rutiner och metoder för ekonomisk uppföljning. 
Inom vård och omsorg genomförs från november 
2018 månatliga genomgångar med områdes- och 
enhetschef och stödfunktioner. Syftet är att följa 
kostnadsutvecklingen på nära håll och snabbt kunna 
agera om det sker avvikelser.

Autohandläggningsprojektet startade hösten 
2017 och består av två olika pilotprojekt, avgifts-
debitering inom hemvården och ansökan om 
försörjnings stöd. Pilotprojektet för avgiftshan-
teringen är i det närmaste klart. En  robotiserad 
autohandläggarfunktion hanterar här alla debite-
ringsunderlag för matlådor. Än så länge kontroll-
eras alla autohandläggartransaktioner manuellt i 
efterhand. Vid dessa kontroller har inga felaktig-
heter kunnat konstateras de senaste månaderna. I 
det andra pilotprojektet, auto handläggning av för-
sörjningsstöd, är det fler parametrar  inblandade. 
Förvaltningen har kartlagt handläggningen av 
ansökan om försörjningsstöd och utifrån kart-
läggningen upprättat ett regelverk för hur dessa 
ansökningar ska autohandläggas.

Valet av granskningsområden för 2018 togs fram 
genom en riskanalys, där två av nämndens stora 
utvecklingsområden för 2018 valdes ut för intern-
kontroll. Internkontrollen har utförts av ansvariga 
tjänstemän och nämnden bedömer internkontrollen 
som ”god”.
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Barn- och utbildningsnämnden

Sedan november 2015 har barn- och utbildnings-
nämnden dessa internkontrollområden:
• Betygsutvecklingen för elever i årskurs 6 (vår-

terminen 2015) till och med årskurs 9 (vårtermi-
nen 2018)

• Väntetider i förskolan, det vill säga tiden mellan 
inkommen ansökan och erbjuden plats 

Internkontrollområdena har således varit samma 
för 2017 och 2018.

Det första internkontrollområdet är slutrappor-
terat i ”Betygsprogression från årskurs 6 vt-15 till 
årskurs 9 vt-18”. Där beskrivs kunskaps resultaten 
för de elever som har kunnat följas via betygs-
katalogerna från årskurs 6 våren 2015 till och med 
årskurs 9 våren 2018. Skolplaceringar från och 
till Karlskogas grundskolor under mätperioden 
har därmed inneburit att det är betygen för 313 
elever i betygskatalogen vt 18 som är underlag för 
uppföljningen. Utifrån uppföljningen ska förvalt-
ningen göra en fördjupad studie av den elevgrupp 
i  materialet som inte blev behörig till gymnasie-
skolans yrkesprogram, men som skulle ha blivit det 
utifrån betygen från årskurs 6, vt 2015. 

Syftet är att ge en fördjupad bild av de skol-
relaterade orsakerna för den grupp elever som 
i intern kontrollområdet har gått från att vara 
”gymnasie behörig” i årskurs 6 till ”gymnasie-
obehörig” i årskurs 9. Studien ska bidra med 
erfarenheter och lärdomar för att dels åtgärda 
enkla systemfel, dels fortsätta förbättringsarbetet 
inom system- och utvecklingsfrågor på enhets- 
och huvudmannanivå.

Under 2018 var det 60 procent som fått plats på 
förskola på önskat placeringsdatum, vilket är en 
ökning från tidigare år. Väntetiden för de barn som 
inte har fått plats på förskola på önskat placerings-
datum var i snitt 56 dagar, vilket är mindre än 
föregående treårsperiod. Förskoleverksamheten 
har analyserat processen för väntetider i förskolan. 
Analysen visar att erbjudanden om förskoleplats 
skulle kunna handläggas oftare, vilket skulle korta 
väntetiden. Det kräver dock andra rutiner och even-
tuellt mer resurser för att öka flexibiliteten och ta 
emot barn med kortare varsel.

Granskningarna inom internkontrollområdena 
bedöms vara tillfredsställande. Båda granskning-
arna har gett underlag för att samla in erfarenheter 
och förbättra kvalitetsarbetet på enhets- och huvud-
mannanivå. En framgångsfaktor i den interna 
kontrollen är att analysera grundorsaken till varför 
verksamheten inte uppfyller förväntningarna.

Internkontrollen bedöms i sin helhet som ”till-
fredsställande”.

kultur- och föreningsnämnden

Kultur- och föreningsnämnden hade dessa intern-
kontrollområden för 2018:
• Att rutiner finns och att lotterilagen följs gällande 

lotteritillstånd, anmälan och redovisning av 
lotterier samt att arvoden till lotterikontrollant 
betalas ut enligt fastställd rutin

• Att rutiner finns och följs för utlämnande av 
offentlig/hemlig handling, mottagande av leve-
rans, utlån av arkivhandlingar samt tillsyn

Kultur- och föreningsnämndens internkontroll-
plan fastställdes utifrån nämndens risk- och 
väsentlighets analys. Att hanteringen av lotteri-
tillstånd och arkivhandlingar sker korrekt och 
säkert är viktigt ur många aspekter. Båda är 
lagstyrda verksamheter, vilket ställer höga krav 
på säker hantering. Granskningarna redovisas för 
nämnden som ska godkänna eller föreslå fler åtgär-
der. Kultur- och föreningsnämnden bedömer den 
interna kontrollen som ”god”.

samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden hade dessa intern-
kontrollområden för 2018: 
• Att nämnden säkerställer att verksamheten följer 

underhållsplaner till kommunens fastigheter
• Att nämnden följer upp beslutade handlingsplaner

Vad gäller det första området visar kontrollen 
att upprättade underhållsplaner för kommunens 
fastigheter i huvudsak följs. Anledningen till att 
förvaltningen inte kan följa dem i detalj är att verk-
samheten behöver vara flexibel och prioritera om 
då behoven förändras. Varje kommunägd fastighet 
har varsin underhållsplan som är ett verktyg för att 
hålla ordning på underhållsbehovet i kommunens 
alla fastigheter. Underhållsplanerna används varje 
år vid verksamhetsplaneringen då förvaltningen 
tittar på prioriteringar för kommande år. Planerna 
hjälper också till att skapa samsyn kring hur fastig-
heterna ska hanteras och vilka åtgärder som ska 
prioriteras.

För det andra området är bedömningen att upp-
följningen av styrdokument beslutade av nämnden 
eller kommunstyrelsen (och som berör  nämnden) 
fungerar bra. Den tjänsteperson som har samordnings-
ansvaret för respektive styrdokument har också 
god kännedom om styrdokumentet.

Granskningsområden för 2018 togs fram genom 
en risk- och väsentlighetsanalys, där två av nämn-
dens stora utvecklingsområden för 2018 valdes ut 
för internkontroll. Internkontrollen har gjorts av 
ansvariga tjänstemän och bedöms som ”tillfreds-
ställande” totalt sett.
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Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden hade dessa två intern-
kontrollområden för 2018:
• Kontinuerlig redovisning av handläggnings-

rutiner för ärendetyper från delegationslistan
• Balansen mellan inkommande ansökningar och 

beslutade ärenden inom bygglov och bostads-
anpassningsbidrag för åren 2014–2018

Nämnden ger de två internkontrollområdena omdö-
met ”mycket god” respektive ”tillfreds ställande”, 
vilket sammantaget ger bedömningen att intern-
kontrollen är ”god”.

folkhälsonämnden

Folkhälsonämnden hade dessa internkontroll-
områden för 2018: 
• Sjukfrånvaro 
• Specialkoster 
• Intäktsanalys 
• Samverkan psykisk hälsa 

Vad gäller sjukfrånvaro minskade långtidssjuk-
frånvaron och den totala sjukfrånvaron var i stort 
sett densamma som föregående år. Korttidssjuk-
frånvaro, framför allt frånvaro en dag, innefattar 
mycket frånvaro i samband med helg eller ledighet. 
Den vanligaste sjukfrånvaron var 2–14 dagar för 
alla verksamheter. 

Andelen specialkoster ökade och stod för 20 
procent av alla producerade portioner. 2 procent 
av dessa var anpassade koster för barn och elever 
med neuropsykiatriska problem. Ökningen ledde 
till behov av mer kökspersonal, i snitt motsvarande 
en halvtidstjänst mer i respektive kök. Inköp av 
speciallivsmedel är 10 procent dyrare än andra 
livsmedel.

Vad gäller intäktsanalys har intäkter utöver 
budget följts upp löpande, vilket är viktigt för att 
säkerställa rätt debitering till berörda så att alla 
intäkter ska komma in. Det behövs ett tydligt 
system och rutiner för att säkerställa att alla 
 kostnader balanseras mot rätt intäkt.

Samverkan kring psykisk hälsa behöver öka för 
att kommunen ska kunna både förebygga ohälsa 
och främja god hälsa. Förvaltningen gjorde en 
kartläggning över samverkansforum kring psykisk 
hälsa med syfte att förbättra förutsättningarna för 
att nå kommunens hälsomål.

För att planera, prioritera och följa upp intern-
kontrollarbetet gjorde folkhälsonämnden en risk-
och väsentlighetsanalys. Reglerna för intern kontroll 
antogs av nämnden i en plan för 2018 och gransk-
ningsområdena kopplades till nämndens mål och 
verksamheter. Den interna kontrollen genomfördes 
löpande under året och rapporterades skriftligt 
vid nämndens sammanträden i april, maj, juni, 
oktober och november. Nämnden fick en samlad 
bedömning om hur den totala interna kontrollen 
fungerat vid sammanträdet i december, och bedömer 
internkontrollen som ”mycket god”.

gymnasienämnden

Gymnasienämnden hade detta internkontroll-
område för 2018:
• Elever med annat modersmål än svenska – 

behov av språkstöd och hur skolan ska arbeta 
för att kunna ge eleverna rätt stöd

Verksamheterna har på grund av det stora antalet 
nyanlända elever arbetat mycket med frågan i 
vardags arbetet men inte haft resurser för att arbeta 
specifikt med internkontrollområdet. En orsak 
är de senaste årens arbete med ny organisation 
och nya arbetsformer, verksamheter och lokaler. 
Samverkan mellan gymnasieskolan och vuxen-
utbildningen har ökat men behöver utvecklas ännu 
mer. Resultaten för elever som inte är födda i 
Sverige beror fortfarande mycket på när de kom till 
Sverige. De ungdomar som flyttar till Sverige under 
gymnasietiden har svårt att klara en gymnasie-
utbildning innan de är överåriga för gymnasie-
skolan. Vuxenutbildningen behöver därför utvecklas 
för att ta emot denna målgrupp. Nämnden  bedömer 
internkontrollen som ”tillfredsställande”.



Kvalitetsarbete

47KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2018 47

Tyck om Karlskoga
Karlskogaborna och andra kan genom  tjänsten 
”Tyck om Karlskoga” lämna synpunkter på kom
munens tjänster. Under 2018 lämnade Karlskoga  
borna 334 synpunkter i kommunens synpunkts
hanteringssystem, det var en ökning med 5 procent 
sedan förra året. Nästan alla registrerade synpunkter 
(99 procent) kom in via kommunens hemsida. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 70 procent av 
det totala antalet synpunkter, vilket var en ökning 
från 61 procent året innan. Flest synpunkter kom 
in under april och maj.

Synpunkternas fördelning per förvaltning 2016–2018

Synpunkternas könsfördelning per förvaltning 2018

Kvinnorna står för 49 procent av de inkomna syn
punkterna, medan männen står för 38 procent. 
13 procent av synpunktslämnarna har inte angett 
kön. Männens synpunkter rör i högre grad frågor 
som berör samhällsbyggnadsförvaltningen, medan 
andelen synpunkter som rör skolan till större del 
kommer från kvinnorna.

Könsfördelning av synpunktslämnare
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Könsfördelning synpunktslämnare per förvaltning

vad hände med synpunkterna?

För 28 procent av synpunkterna hänvisade kommu
nen till framtida planering och för 27 procent var 
synpunkterna av den typen att ingen åtgärd krävdes. 
19 procent av synpunkterna har åtgärdats eller ska 
åtgärdas enligt synpunktslämnarens önske mål. I 
ungefär 20 procent av fallen ledde synpunkterna till 
någon form av förbättring inom service, tillgänglig
het, information samt  åtgärdande av fel.

typ av synpunkt

Av de 334 synpunkterna var 69 procent  klagomål, 
25 procent förslag och 5 procent beröm. Det var 
samma fördelning som 2017. Kvinnornas synpunkter 
är i något större utsträckning förslag och beröm.

Synpunktstyp – kvinnor          Synpunktstyp – män
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Utlovade svarstider

77 procent av synpunktslämnarna ville bli kon
taktade, vilket var en ökning från föregående år 
(68 procent). De flesta ville bli kontaktade via 
epost. 86 procent av synpunktslämnarna fick en 
mottagningsbekräftelse eller ett telefonsamtal 
inom utlovade två arbetsdagar och 44 procent fick 
svar eller kontakt med ansvarig tjänsteman inom 
utlovade fem arbetsdagar, vilket var en minskning 
från 60 procent 2017. Kvinnorna fick i något större 
utsträckning svar inom utlovade svarstider jämfört 
med männen.
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”Så fint ni gjort 
längs vattenlinjen från 

Backa till Sandviksbadet! 
Gick en promenad runt udden 
och blev så glada när det var 
upprensat och snyggt! Öppet, 

rent och promenadvänligt. 
Vår stad är en riktig 

pärla!!!” 

 Förslag: 
”Mountainbike har blivit en 

populär sport både i Karlskoga 
med omnejd, samt i resten av Sverige. 
Mitt förslag är att bygga, märka upp 

och skylta leder på Boås berget. Där finns 
många fina stigar, men vid vissa ställen 
behöver de lite grävning, grusning och 

eventuellt någon bro eller spång. 
Terrängen har perfekt kupering 

för cykelleder i olika 
 svårighetsgrad.”

Svar: 
”Vi för idag en 

 diskussion med bland annat 
cykelklubben i kommunen om 

olika tänkbara områden där leder 
kan anläggas, så i nuläget finns inte 
Boåsberget med i våra tankar men 

vi tar med din fråga om det blir 
ytterligare diskussioner om 

områden.”

Synpunkt: 
”Hej, jag var på torget 

idag och var nära att bli 
påkörd av en cyklist. Går det 

att stänga möjligheten att 
cykla över torget nu när vi 

har en fin cykelväg?”

Svar:
”Det är redan idag inte 

tillåtet att cykla över torget, däre
mot finns det många delar kvar i den 

fysiska miljön som inbjuder till att cykla. 
I slutet på etapp 1 och i etapp 2 i ombygg
nationen av torget kommer vi att planera 

och bygga för att det inte ska kännas 
naturligt att cykla över torget, sedan 
ska vi utvärdera om det fortfarande 

är ett  problem och eventuellt 
vidta fler åtgärder.”
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Kommunens kvalitet i korthet
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) ger en 
översiktlig bild av en kommuns kvalitet ur ett 
medborgarperspektiv. Sedan 2018 presenteras 
resultaten inom tre områden – barn och unga, stöd 
och omsorg samt samhälle och miljö.

Nedan redovisas Karlskogas resultat för åren 
2016–2018 och hur Karlskoga ligger till jämfört 
med andra kommuner.

Barn och unga

Resultat 

2016

Resultat 

2017

Resultat 

2018

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 39 55 60

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,8 5,7

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 129 671 130 109

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnes

provet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 74 74 66

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) 86,1 84,4 79,2

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 76,4 72,6 74,5

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) 77,1 63,9

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 85,7 79,2

Kostnad grundskola F–9, hemkommun, kr/elev 89 265 92 547

Gymnasieelever med examen inom fyra år, kommunala skolor, andel (%) 75,7 67,9 67,0

Kostnad gymnasieskola, hemkommun, kr/elev 138 566 140 828

Stöd och omsorg

Resultat 

2016

Resultat 

2017

Resultat 

2018

Brukarbedömning individ och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, 

andel (%)

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 

 försörjningsstöd, andel (%) 83 81 86

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medel värde 10 14 33

Kostnad individ och familjeomsorg, kr/invånare 4 606 4 422

Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enligt  

LSS § 9,9, medelvärde 267

Kvalitetsaspekter LSS grupp och serviceboende, andel (%) av maxpoäng 88 76 78

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – brukaren får bestämma om 

 saker som är viktiga, andel (%)

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från 

FK enligt SFB, kr/invånare 5 585 5 810

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum 

till särskilt boende, medelvärde 45 43

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 

14 dagar, medelvärde 18 18 18

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 69 84 85

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 81 81 82

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 91 92 95

Kostnad äldreomsorg, kr/invånare 80+ 227 666 225 826

Alla mått inom KKiK är inte målsatta av kommu
nen. För sådana mått redovisas resultatet i förhållande 
till Karlskogas målvärden i resultat redovisningen för 
fullmäktigemålen och nämndmålen.

Jämfört med andra kommuner

Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta
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Samhälle och miljö

Resultat 

2016

Resultat 

2017

Resultat 

2018

Andel som får svar på epost inom en dag, (%) 94 93

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar 

på en enkel fråga, (%) 53 70 57

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) 85 89 93

Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) 83,6 83,6 84,5

Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka 61 61

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare 

som börjat arbeta eller studera, andel (%)

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 

90 dagar), andel (%) 21 29

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – totalt, NKI 76 78

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk 

 behandling, andel (%) 45 40

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt MFS1 % 32,5 36,4 34,6

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt 

 Ekomatcentrum, andel (%) 30
1 MFS = Miljöfordon Sverige
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Välfärdssektorn i Sverige kommer att ha stora 
rekryteringsbehov framöver. För att kunna fort
sätta leverera välfärdstjänster av bästa kvalitet 
måste kommunen få medarbetarna att vilja stanna 
kvar, och samtidigt locka nya medarbetare.

Ett starkt arbetsgivarvarumärke och ett gott 
ledar skap är viktiga framgångsfaktorer för att lyckas. 
Karlskoga kommun erbjuder ledarutvecklings
program som anpassas till de olika chefsnivåerna 
i kommunen. 

Kommunen genomför också ett heltidsprojekt 
2017–2019 och en omvärldsanalys bekräftar att 
införandet av heltider är ett stort förändrings
arbete som påverkar både medarbetare, brukare 
och ekonomi. Införandet av heltider är samtidigt 
ett av de viktigaste sätten att lösa framtida rekry
teringsbehov och säkra en välfärd med hög kvalitet.

Antal anställda
Den 31 december 2018 hade Karlskoga kommun 
2 501 tillsvidareanställda medarbetare, vars totala 
arbetstid omräknad till heltider motsvarade 2 415 
årsarbetare. Det var en ökning med 24 årsarbetare, 
men räknat i antal anställda var det en minskning 
med 21 medarbetare. 

Antal tillsvidareanställda årsarbetare  

(medarbetarnas samlade arbetstid omräknat till heltid)
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Att antalet medarbetare minskat beror till stor del 
på att enheten ensamkommande barn avvecklats. 
Att antalet årsarbetare ökat beror delvis på att alla 
medarbetare inom hemvården fått heltidsanställ
ning och att folkhälsoförvaltningen ökar antalet 
heltider i och med heltidsprojektet. Eftersom vård
boendena går in i skarpt läge i början på 2019 väntas 
antalet årsarbetare öka även 2019. 

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare 31 december 

Karlskoga kommun

Könsfördelning och yrkesgrupper

81 procent av kommunens tillsvidareanställda är 
kvinnor. Könsfördelningen är dock väldigt olika 
i olika förvaltningar. Inom samhällsbyggnads
förvaltningen arbetar fler män än kvinnor, inom 
övriga förvaltningar är det fler kvinnor. Kultur och 
föreningsförvaltningen och samhällsbyggnads
förvaltningen har en jämn könsfördelning, det vill 
säga könsfördelningen ligger inom spannet 40–60. 
Folkhälsoförvaltningen är den mest kvinnodomine
rade förvaltningen med 92 procent kvinnor. 
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Könsfördelningen per förvaltning 

Könsfördelningen inom olika yrkesgrupper 
varierar stort och följer traditionella könsmönster. 
Skola och förskola är den största yrkesgruppen 
där lärare, förskolelärare och barnskötare finns. 
Näst största yrkesgruppen är vård och omsorg 
där undersköterskor och habiliteringspersonal 
finns. Majoriteten anställda inom dessa grupper 
är kvinnor. Störst andel män återfinns inom 
hantverks yrken och ingenjörer. 

Fördelningen av yrkesgrupper den 31 december 2018

åldersstruktur

Karlskoga kommuns tillsvidareanställda har en 
snittålder på 47 år. 45 procent (1 131 personer) är 50 
år eller äldre och 13 procent (317 personer) är 60 år 
eller äldre. Åldersfördelningen är densamma bland 
kvinnor och män. 
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fördelning av hel- och deltider

83 procent av kommunens tillsvidareanställda hade 
vid årets slut heltidsanställning, vilket är en ökning 
med 7 procentenheter sedan 2017 och en ökning med 
14 procentenheter sedan 2010. Bland männen har 
92 procent heltidsanställning, medan 81 procent 
av kvinnorna har heltidsanställning. Den stora 
ökningen har skett bland kvinnorna där andelen 
heltider ökat med 8 procentenheter sedan 2017. 

Socialförvaltningen står för den största 
ökningen mellan 2017 och 2018, från 59 till 73 pro
cent heltidsanställda. Folkhälsoförvaltningen har 
också ökat andelen med heltidsanställning från 75 
till 81 procent. 

Socialförvaltningen har dock fortfarande minst 
andel heltidstjänster, följt av folkhälsoförvalt
ningen som nu närmar sig kultur och förenings
förvaltningens andel, 83 procent heltider. 

Heltidsprojektet som bedrivs inom folkhälso
förvaltningen och socialförvaltningen har därmed 
bidragit till att öka andelen heltidsanställningar 
och i och med att dessa förvaltningar är starkt 
kvinnodominerade också bidragit till ökad jäm
ställdhet mellan könen.

Andel heltidsanställda av totalt antal tillsvidare

anställda 31 december
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Ledarskap
Karlskoga kommun erbjuder sina ledare ett 
utvecklingsprogram med innehåll som anpassas 
till de olika chefsnivåerna i kommunen. Under 
2018 genomfördes utbildningar enligt plan för de 
olika chefsnivåerna. 

Mellancheferna deltog i ett utvecklingsprogram 
med fokus på personlig utveckling som chef och 
ledare, att leda och utveckla underställda chefer, 
leda och utveckla verksamhet samt leda i en poli
tiskt styrd organisation.

Tonvikten i utvecklingen av första linjens chefer 
har legat på att stärka rollen som arbetsgivar
företrädare. Cheferna har via interna resurser fått 
utbildningar i offentlig förvaltning, it, ekonomi, 
verksamhetsstyrning, personal samt information 
och kommunikation.

Planen för ledarskapsutvecklingen i kommunen 
handlar om att tillvarata och förädla kunskaper 
och färdigheter för att höja kvaliteten i chef och 
ledarskapet.

Heltidsprojektet
Karlskoga kommuns heltidsprojekt pågår under 
åren 2017–2019. Projektet omfattar verksam heterna 
kost och städ inom folkhälsoförvaltningen samt 
vård och omsorg inom socialförvaltningen. 

Från år 2018 arbetar alla berörda verksamheter 
med att genomföra projektet. 

övergripande aktiviteter

1. I samverkan med ekonomienheten har verk
samheten och projektet fastställt nyckeltal och 
metod för ekonomisk uppföljning vid arbete i en 
heltidsorganisation. Metoden riktas främst till 
vård och omsorg. Detta är del av kommunens 
internkontrollområde 2018. Ekonomienheten 
har omfördelat resurser inom befintlig budget 
för att kunna utöka det verksamhetsnära stödet 
för chefer inom vård och omsorg inför och efter 
uppstarten av heltider. 

2. De nya arbetssätt som heltider innebär ställer 
krav på bättre itstöd för schemaadministration, 
främst inom vård och omsorg. Under 2018 inför
des nya moduler av schemaverktyget Timecare, 
och alla chefer och medarbetare inom vård 
och omsorg har fått utbildning i dessa. Två del
projekt ledare har lett arbetet. Heltidsprojektet 
och vård och omsorg har delat på finansieringen 
av delprojektledare. 

3. Utbildningen ”Bemanningsakademi” har 
genomförts för bemanningsplanerare inom vård 
och omsorg samt tre chefer inom kost och städ. 
Syftet är att öka kunskapen om hur bemanning, 
ekonomi, arbetstider och arbetsmiljö hänger 
ihop. Chefer inom vård och omsorg gick denna 
utbildning under 2017 och man såg vikten av att 
sprida kunskaperna till fler i organisationen.

4. Projektledning och verksamhetsföreträdare har 
informerat om det fortlöpande arbetet i nämn
der, för kommunstyrelsens arbetsutskott samt 
till internrevisorer och pensionärsråd.

Övriga aktiviteter har skett inom respektive förvaltning. 
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folkhälsoförvaltningen kost och städ

Andelen heltider ökar kontinuerligt inom både 
kost och städverksamheten.

Kostverksamheten

• Andelen heltidsanställda inom kost ökade från 
77 till 80 procent, och nu har 76 av 95 medarbe
tare heltidsanställning. 

• Kostverksamheten har fortsatt införandet 
som planerat. Införandet har skett enhetsvis 
genom processkartläggning av verksamhetens 
arbetsstationer. Förslag på förbättrings och 
effekti viserings åtgärder har tagits fram och 
utgör underlag för att anpassa organisationen 
till hel tider. Dialogmodellen används som 
utgångspunkt för förändringsarbetet. 

städverksamheten

• Andelen heltidsanställda ökade från 71 till 80 
procent under året, och nu har 80 av 100 med
arbetare heltidsanställning. 

• Under 2018 startade en forskningsstudie i sam
verkan mellan medarbetare och ledning och med 
forskningsstöd från Luleå tekniska universitet och 
Örebro universitet. Syftet är att skapa en kunskaps
bas med utgångspunkt från medarbetarnas egen 
bedömning av sin situation på arbetet.

I studien har medarbetare gjort muskelstyrke
test, en smärtritning samt svarat på enkätfrågor. 
Resultaten har under hösten diskuterats i fokus
grupper på chefs och medarbetarnivå. Arbetet 
ska bli underlag för beslut om hur arbetet ska fort
sätta för att kommunen ska uppnå heltidsmålet. 

socialförvaltningen vård och omsorg

• Andelen heltidsanställda inom hemvården 
ökade från 65 till 95 procent under året, och 337 
av 355 medarbetare har nu heltidsanställning. 

• Andelen heltidsanställda inom vårdboenden 
ökade från 40 till 43 procent, och nu har 149 av 
350 medarbetare heltidsanställning. Vårdboen
den har under 2018 förberett inför alla enheters 
start av heltider i januari 2019. När heltider 
startar i januari 2019 förväntas andelen heltids
anställda vara 96 procent.

• ”Riktlinje för bemanning och schemaläggning” 
fastställdes i januari. Riktlinjen är framtagen 
i samverkan med Kommunal och skapar ett 
ramverk för verksamhetens nya arbetssätt inom 
bemanning och schemaläggning. Samtidigt 
behöver ramverket brytas ner i lokala rutiner på 
områdes och enhetsnivå. Riktlinje och lokala 
rutiner ska kontinuerligt ses över och anpassas 
utifrån verksamhetens behov, ett arbete som 
fortsätter 2019.

• Under sommaren har alla vårdboenden rekryte
rat bemanningsplanerare. Det är en ny roll i verk
samheten som främst ska fokusera på bemanning 
och schemafrågor. 

• Förändringstakten har under året varit hög vilket 
bidragit till oro och motstånd bland medarbetare. 
Fokus under 2019 blir fortsatt förankring, kontinu
erlig utveckling och anpassning av arbetssätt. 
Allt för att skapa bästa förutsättningar för att 
bedriva en verksamhet med fokus på både bru
kare och medarbetare.
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Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron

Den totala sjukfrånvaron i Karlskoga kommun var 
6,5 procent 2018, vilket är en fortsatt minskning 
jämfört med senaste åren (2017 var den 7,4 pro
cent). Både männens och kvinnornas sjukfrånvaro 
har minskat. 

Högst sjukfrånvaro hade socialförvaltningen, 
men det är samtidigt den förvaltning som minskat 
sin sjukfrånvaro mest, från 9,1 till 7,5 procent 
(–1,6 procentenheter). Näst högst sjukfrånvaro 
har folkhälsoförvaltningen (6,3 procent) följd av 
skolförvaltningen (5,8 procent, en minskning med 
0,7 procentenheter). 

Lägst sjukfrånvaro har kommunledningskonto
ret med 3,3 procent. 

Tre förvaltningar ökade sin sjukfrånvaro något. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och folkhälso
förvaltningen ökade med +0,2 procentenheter 
medan kommunledningskontoret ökade med 0,5 
procentenheter. Kultur och föreningsförvalt
ningen var kvar på samma nivå, 4,6 procent. 

Karlskoga kommun betalade ut drygt 19 mil
joner kronor i olika former av sjuklöner 2018, en 
minskning på drygt en halv miljon kronor jämfört 
med 2017. Minskningen märks främst på kostna
derna för sjukfrånvaro längre än 15 dagar. Kostna
derna för sjuklön dag 2–14 var på ungefär samma 
nivå som 2017 men har i kronor stigit ungefär 
motsvarande löneökningen. 

Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, fördelad 

på kön 

0

2

4

6

8

10

2018

2017

2016

Män TotaltKvinnor

(procent)

sjukfrånvaro uppdelad på ålder och kön

Både kvinnornas och männens sjukfrånvaro har 
minskat. Kvinnornas totala sjukfrånvaro var 7,3 pro
cent 2018, vilket är 1,1 procentenheter mindre än 2017. 
Kvinnornas minskning har skett i alla åldersgrupper. 
Den största förändringen är i gruppen 50 år och äldre 
där nivån sjunkit från 9,9 till 8,2 procent. 

Mäns totala sjukfrånvaro har sjunkit med 0,2 pro
centenheter, från 3,9 till 3,7 procent. Åldersgruppen 
30–49 år har ökat med 0,3 procentenheter medan 
sjukfrånvaron minskat i övriga åldersgrupper. 

Total sjukfrånvaro, fördelad på kön och åldersgrupper
(%)  2017 2018

  Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

 <= 29 ÅR 6,8 3,9 6,0 6,2 3,8 5,5

 30–49 ÅR 7,4 3,2 6,4 6,7 3,5 6

 >= 50 ÅR 9,9 4,6 8,8 8,2 4,0 7,3

totalt 8,4 3,9 7,4 7,3 3,7 6,5

långtidssjukfrånvaro

Långtidssjukfrånvaron (sjukfrånvaro längre än 59 
dagar) minskade med 6,6 procentenheter jämfört 
med 2017 och utgjorde 39,2 procent av den totala 
sjukfrånvaron. Lägst andel långtidsjukfrånvaro 
hade folkhälsoförvaltningen, 29,2 procent, sam
hällsbyggnadsförvaltningen hade högst med 45,4 
procent. Andelen långtidssjukfrånvaro har mins
kat på alla förvaltningar utom kommunlednings
kontoret och kultur och föreningsförvaltningen. 

Kvinnorna har större andel långtidssjukfrånvaro 
än männen, samtidigt som männens andel minskade 
mest jämfört med 2017 (–10,2 procentenheter). Inom 
kommunledningskontoret, samhällsbyggnads
förvaltningen samt kultur och föreningsförvalt
ningen hade männen ingen långtidssjukfrånvaro 
alls. I gruppen män 30–49 år har sjukfrånvaron 
ökat eftersom andelen långtidssjuka inom gruppen 
ökat med 4,5 procentenheter. Andelen långtids
frånvaro har även ökat något bland kvinnor upp 
till 29 år (+0,3 procentenheter). 

Fram till sista maj 2018 beslutade arbetsgivaren 
enligt kollektivavtal att ge fem personer sjuklön till 
följd av att de fått beslut om indragen sjukpenning 
från Försäkringskassan. Det bidrog till ökade 
kostnader för sjuklön. Från och med 1 juni betalas 
ersättningen från AFA istället. 
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Långtidssjukfrånvaron fördelad på kön och åldersgrupper
(%)  2017 2018

  Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

<= 29 ÅR 23,9 11,9 21,9 24,2 2,5 20,1

30–49 ÅR 48,2 18,7 44,9 41,1 23,2 38,8

>= 50 ÅR 50,9 53,1 51,2 45,9 35,2 44,6

Totalt 47,2 35,0 45,8 41,4 24,8 39,2

sjukfrånvaro exklusive långtidssjukfrånvaro

Den korta sjukfrånvaron (kortare än 60 dagar) 
minskade totalt sett jämfört med 2017. Bland 
kvinnorna minskade både långtids och korttids
sjukfrånvaron. För männen däremot har lång
tidssjukfrånvaron minskat medan den korta 
sjukfrånvaron ökat. Trots det har de betydligt 
mindre sjukfrånvaro än kvinnorna. Minskningen 
skedde inom sjukfrånvaro 15–59 dagar. Antalet 
sjukfrånvarotillfällen ökade marginellt, medan 
antalet sjukfrånvarodagar minskade kraftigt med 
över 13 000 dagar, främst vad gäller den långa sjuk
frånvaron. Antalet sjukfrånvarodagar i snitt per 
anställd minskade med 5,27 dagar/år, från 34,52 till 
29,25 dagar/år. 

Sjukfrånvaro exklusive långtidssjukfrånvaro
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frisknärvaro

Frisknärvaron (0–5 sjukfrånvarodagar/år) var 
densamma som 2017. Högst frisknärvaro hade 
kommunledningskontoret med 77 procent, medan 
folkhälsoförvaltningen hade lägst frisknärvaro, 49 
procent. På alla förvaltningar har männen högre 
frisknärvaro än kvinnorna.  

Andel månadsavlönade med 0–5 sjukfrånvarodagar 

Löner
Kommunens riktlinjer för lönebildning tilläm
pades för tredje gången i samband med löneöver
synen 2018 och kommunen fortsätter utveckla 
löneöversynsprocessen. 

Lönekartläggningen för 2018 års löner kom 
igång sent på grund av sen hantering av läraravta
let och resultatet planeras bli klart i början av 2019. 
I samband med löneöversynen 2018 gjorde kommu
nen en satsning på grupperna rektorer, biträdande 
rektorer, förskolechefer, enhetschefer SOC, biblio
tekarier, biståndshandläggare, arbetsterapeuter, 
sjuksköterskor och specialistsköterskor.

Bland tillsvidareanställda kvinnor och män 
är kvinnornas medellön 93 procent av männens 
medellön, en minskning med 0,4 procent sedan 
2017. Jämförelser mellan åren görs inte på samma 
medarbetare. Löneskillnaderna påverkas av hur 
lönenivån för nyanställda förhåller sig till löne
nivån för medarbetare som slutar.
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Årets resultat
Karlskoga kommun redovisade för året ett plus
resultat på 69,1 mnkr, vilket motsvarade 3,9 pro
cent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Resultatet var också 33,9 mnkr bättre än det bud
geterade resultatet 35,2 mnkr. Tabellen nedan redo
visar budgetavvikelserna.

Budgetavvikelser 2018 (tkr) Avvikelse Procent

Budgeterat resultat 2018 35 200

Kommunstyrelsen 811 0,6

Kommunfullmäktige 412 5,0

Överförmyndarnämnden 223 7,0

Valnämnden –46  – 10,2

Administrativa nämnden 73 1,4

Socialnämnden – 29 890 – 4,4

Barn- och utbildningsnämnden 2 240 0,4

Gymnasienämnden – 6 184 – 3,7

Kultur- och föreningsnämnden 1 434 1,7

Folkhälsonämnden 1 202 40,9

Myndighetsnämnden –300 –3,5

Samhällsbyggnadsnämnden 5 838 9,3

nämndernas resultat summa – 24 187 – 1,5 – 24 187

Kommunfullmäktiges verksamhetspott 1 procent (kvar av 17,6 mnkr) 0

Skatteintäkter och generella statsbidrag –690

Realisationsvinster 10 009

Förbättrat finansnetto pga Kommuninvests överskottsutdelning 6 219

Minskade avskrivningar 9 661

Minskade kapitalkostnader pga lägre avskrivningar 26 903

Degerfors andel av gymnasienämndens underskott 1 582

Överskott netto justering av arbetsgivaravgifter, BRT pension samt semesterlöneskuld 4 604

Övrig finansförvaltning –216

Årets resultat 2018 69 085

Ekonomisk översikt – kommunen 
och kommunkoncernen
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Årets resultat (mnkr) 

Budgetföljsamhet
Driftredovisning
Nämnd 2017 2018

(tkr) Utfall Budget Resultat Utfall Budget Resultat

Kommunfullmäktige och revision 7 658 7 890 232 7 785 8 197 412

Valnämnden 19 0 – 19 496 450 – 46

Överförmyndarnämnden 3 876 2 908 – 968 2 985 3 208 223

Administrativa nämnden 5 133 5 027 – 106 5 115 5 188 73

Kommunstyrelsen 117 951 122 552 4 600 127 153 127 964 811

Socialnämnden 658 192 651 701 – 6 491 702 840 672 950 – 29 890

Barn- och utbildningsnämnden 478 512 469 919 – 8 593 498 284 500 525 2 240

Gymnasienämnden 166 477 163 703 – 2 773 173 497 167 313 – 6 184

Kultur- och föreningsnämnden 83 948 84 292 344 83 929 85 363 1 434

Folkhälsonämnden 1 089 2 441 1 352 1 735 2 938 1 202

Myndighetsnämnden 9 136 9 258 122 8 894 8 594 – 300

Samhällsbyggnadsnämnden 49 098 59 058 9 960 56 766 62 604 5 838

summa exklusive finansförvaltning 1 581 089 1 578 749 – 2 340 1 669 479 1 645 294 – 24 187

Finansförvaltning – 1 702 751 – 1 612 425 90 326 – 1 738 565 – 1 680 494 93 273

summa (omvänt tecken) – 121 663 – 33 676 – 121 663 – 69 086 – 35 200 – 69 086
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Kommunens eget kapital uppgick efter årets resul
tat till 1 424 mnkr (1,4 miljarder). Kommunkon
cernens eget kapital uppgick efter årets resultat till 
1 358 mnkr (knappt 1,4 miljarder).

Kommunkoncernens resultat blev ett överskott 
på 127,6 mnkr. Karlskoga Kommunhus AB redovi
sade ett överskott på 15,4 mnkr. Karlskoga Energi 
och Miljö AB redovisade ett överskott efter finan
siella poster på 69,0 mnkr, vilket var 1,2 mnkr sämre 

än budgeterat men 6,2 mnkr bättre än 2017. 
Karlskogahem AB redovisade ett överskott efter 
finansiella poster på 17,2 mnkr, vilket var 3,1 mnkr 
sämre än budgeterat och hela 50,9 mnkr sämre än 
2017. Orsaken till lägre överskott 2018 var framför 
allt återföring av föregående års nedskrivning på 
motsvarande 37,2 mnkr. Kommunalförbundet 
Bergslagens Räddningstjänst redovisade ett över
skott på 0,2 mnkr mot ett budgeterat nollresultat.
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Budgetföljsamheten i verksamheten
Den totala budgetavvikelsen för nämnderna var 
ett underskott på 24,2 mnkr, vilket motsvarar 1,5 
procent av deras sammanlagda budget. 

Störst avvikelse mot budget hade socialnämnden 
med ett underskott på 29,9 mnkr. Personalkostna
derna i socialnämnden var 13,6 mnkr högre än bud
geterat. Området individ, familj och funktionsned
sättning redovisade ett underskott på 25,9 mnkr.

Gymnasienämnden lämnade ett underskott på 
6,2 mnkr, varav 4,7 mnkr utgjorde Karlskogas 
andel. Intäkter från etableringsmedel minskade 
under våren 2018. De verksamheter som påverkades 
av etableringsmedlen var framför allt svenska för 
invandrare inom vuxnas lärande samt folkhögsko
lan och språkintroduktion på gymnasiet. Nämnden 
har gjort åtgärder för att anpassa verksamheterna 
till de minskade intäkterna genom bland annat per
sonalneddragningar och motsvarande anpassning 
av ersättningen till en fristående enhet inom sfi. 
Åtgärderna har inte hunnit ge effekt för hela året, 
vilket medförde ett totalt underskott på 4 mnkr. 
Statsbidragen avseende komvux minskade med 
2,2 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett över
skott på 5,8 mnkr som uppstått inom fastighets
avdelningen på grund av nya redovisningsregler i 
form av komponentavskrivning. Efter att kommu
nen infört komponentavskrivning ska viss del av 
planerat underhåll redovisas som investeringar. Sett 
över ett objekts avskrivningstid är kostnadspåver
kan neutral. Utöver att kostnaden för planerat 
underhåll var lägre än budgeterat var också kostna
der för el och värme sammanlagt 2 mnkr lägre än 
budgeterat för 2018. Kostnaden för vinterväghållning 
var 3,9 mnkr högre än budgeterat vintern 2017–18.

Barn och utbildningsnämndens resultat blev ett 
överskott på 2,2 mnkr. Förskoleverksamheten 
redovisade ett överskott på 1 mnkr till följd av 
ökade interkommunala intäkter i slutet av året 
samt enheternas åtgärder för att minska sina 
underskott. Grundskolan redovisade ett överskott 
på 1,1 mnkr tack vare åtstramningar och högre 
migrationsintäkter för asyl än beräknat. 

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 hämtas 
igen inom dessa tre år, medan 50 procent av ett 
samlat överskott tas med in i nästa treårsperiod. 
2018 var det andra året i nuvarande treårsperiod. 

När årsredovisningen fastställs i april 2019 ska 
kommunen föreslå till fullmäktige att eliminera 
socialnämndens hela underskott (29,9 mnkr) 
samt Karlskogas andel av gymnasienämndens 
underskott (4,7 mnkr). Dessa underskott behöver 
således inte återställas.

Balanskravet
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god 
ekonomisk hushållning. Lagen anger också ett så 
kallat balanskrav, som kortfattat innebär att intäk
terna ska överstiga kostnaderna. Enligt huvud
regeln ska kommunen hämta in ett underskott 
inom en treårsperiod efter att underskottet upp
kom. Det är bara om det finns synnerliga skäl som 
kommunen får besluta att inte återhämta ett under
skott. Enligt lagen om kommunal bokföring och 
redovisning ska uppgifter om årets resultat efter 
balanskravsjusteringar och balanskravsresultat 
redovisas i förvaltningsberättelsen.

(tkr) 2014 2015 2016 2017 2018

Årets resultat 37 649 77 398 119 233 121 663 69 085

Realisationsvinster – 4 589 – 16 406 – 4 369 – 3 023 – 10 009

Justering för realisationsvinster/-förluster enligt undantagsmöjlighet

Orealiserade vinster/förluster i värdepapper

Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 33 060 60 992 114 864 118 640 59 076

Social investering* 2 945 9 849 753

Reservering/användning av medel till resultatutjämningsreserv

Balanskravsresultat 36 005 70 841 115 617 118 640 59 076

Vid avstämning av balanskravet ska det redovisade 
resultatet enligt huvudregeln rensas från realisa
tionsvinster men inte från realisationsförluster. 

*Från och med 2013 har Karlskoga kommun 
öronmärkt 15 mnkr till sociala investeringar (sats
ningar och resurser i tidig ålder för barn som av 

olika skäl behöver stöd och insatser). 2014 använde 
kommunen 2,9 mnkr, 2015 användes 9,8 mnkr och 
2016 användes 0,7 mnkr av dessa till sociala invest
eringar. Från 2017 har kommunen inte använt 
några pengar till sociala investeringar.
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Finansiella mål

Inför verksamhetsåret 2018 beslutade fullmäktige 
om två finansiella mål som beskrivs nedan. 

1. Resultatmål
Målet för 2018 var att resultatet skulle uppgå till 
2,0 procent av skatteintäkter och generella stats
bidrag, vilket innebär att resultatet behövde bli 
+35,2 mnkr. Målet uppfylldes eftersom resultatet 
blev +69,1 mnkr, vilket var 3,9 procent av skatte
intäkter och generella statsbidrag. 

2. Investeringsmål 
Investeringar ska som huvudregel uppgå till maxi
malt avskrivningsnivå. 2018 gjorde kommunen 
investeringar för 117,5 mnkr. Avskrivningarna upp
gick till 67,8 mnkr. Kommunen uppfyllde inte målet.

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

dagens ekonomi som utgångspunkt, klarar 
framtida ekonomiska påfrestningar.

• Kortfristig kapacitet – kommunens nuvarande 
ekonomiska ställning.

• Finansiella risker – om kommunen i ett kort och 
medellångt perspektiv inte behöver vidta dras
tiska åtgärder för att möta finansiella problem.

• Kontroll – en god ekonomi bygger på en god 
kontroll och kontrollen omfattar kommunens 
löpande ekonomiska uppföljning på nämndnivå 
varje månad (utom under sommaren), ekono
misk rapportering och delårsrapportering fyra 
gånger per år med prognos för helårsresultat 
samt finansiell rapportering till varje kommun
styrelsemöte.

Långfristig kapacitet

Enligt kommunallagen ska kommunen alltid ha 
högre intäkter än kostnader. Det är dock en mini
minivå. Om kommunen har i princip nollresultat år 
efter år urholkar det kommunens eget kapital. Ett 
positivt ekonomiskt resultat ger möjligheter att 
finansiera investeringar, uppfylla alla pensions
åtaganden, klara av konjunktursvängningar och ha 
resurser för utveckling och investeringar. 2018 års 
resultat stärkte Karlskogas ekonomiska ställning 
ytterligare. Det egna kapitalet ökade med nästan 
69 mnkr, en ökning med 5,1 procent. De senaste 

fyra åren har det egna kapitalet ökat med hela 
402 mnkr, vilket är en ökning med totalt 39 procent. 

verksamhetens nettokostnad

Nettokostnaden är skillnaden mellan kostnader 
och intäkter i den löpande verksamheten. För att 
upprätthålla balans i ekonomin är det viktigt att 
kostnaden inte tar i anspråk hela intäkten av skatt 
och generella statsbidrag från det kommunala 
utjämningssystemet, och inte heller ökar snabbare 
än dessa intäkter. 2018 ökade nettokostnaden med 
5,3 procent medan skatt och generella statsbidrag 
ökade med endast 1,7 procent. Det innebär att 
netto kostnaden som andel av intäkterna från skatt 
och statsbidrag ökade från 92,3 procent 2017 till 95,6 
procent 2018. Resultaten för åren 2015–2017 har 
varit exceptionellt goda och trots försämringen 2018 
visar resultatet 2018 en god balans i ekonomin.

Personalkostnader utgjorde 89,7 procent av 
verksamhetens nettokostnad, vilket var en minsk
ning med 0,5 procentenheter jämfört med 2017. 
Personalkostnaderna totalt sett ökade med 4,8 pro
cent 2018 och snittökningen de tre senaste åren är 
5,9 procent. Trots att årets ökning är lägre än snit
tet ser kommunledningen allvarligt på att perso
nalkostnaderna ökat mer procentuellt sett än skat
ter och generella statsbidrag.

Verksamhetens nettokostnad i andel av skatter och 

generella statsbidrag

skatteintäkter och utjämning

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen 
från den kommunala utjämningen uppgick till 
1 759 mnkr, det vill säga knappt 1,8 miljarder. 
Skatte intäkterna ökade med 1,1 procent och gene
rella statsbidrag ökade med 3,8 procent jämfört 
med 2017. Sammantaget var årets ökning endast 1,7 
procent, vilket är den procentuellt lägsta ökningen 
sedan 2014. 

Taxeringsutfallet och uppräkningstalen påver
kar utvecklingen av skatteintäkterna. Invånar
antalet den 1 november året före budgetåret 
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påverkar storleken på bidragen från det kommu
nala utjämningssystemet, eftersom de beräknas 
med ett visst belopp per invånare och utifrån detta 
datum. Den preliminära slutavräkningen av skat
teintäkterna utgår från SKL:s prognos. Skattein
täkternas utveckling påverkas därför mycket av 
antalet invånare i kommunen. Befolkningen i Karl
skoga minskade med 53 invånare (–0,2 procent) 
mellan 1 november 2017 och samma datum 2018.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Finansnetto

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

Finansnetto

Kommunens finansnetto var negativt 2018, vilket 
betyder att ränteintäkterna var lägre än räntekost
naderna. Det beror på att kommunen i stor 
utsträckning finansierat tidigare investeringar med 
lån. Vid slutet av 2018 var kommunens låneskuld 
400 mnkr. Större delen av låneskulden uppkom 
under åren 2012–2013. Amortering av kommunens 
låneskuld förhindras av resultatpåverkan av säk
ringsredovisningen av de två räntederivat kommu
nen har sedan 2013. Finansnettot för kommunkon
cernen var sämre än för kommunen eftersom det är 
bolagen som står för större delen av den totala 
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låneskulden (Karlskogahem AB 800 mnkr, Karl
skoga Kommunhus AB 530 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 
kommunen finansierat med skattemedel, det vill 
säga med egna pengar istället för lån. Hur solidite
ten utvecklas beror dels på hur resultatet utvecklas, 
dels på ökningen av tillgångar och hur kommunen 
finansierat ökningen. Hög soliditet innebär låg 
skuldsättning, vilket i sin tur ger låga räntekostna
der. Kommunens ökning av eget kapital 2018 var 
69 mnkr (+5,1 procent). Orsaken är kommunens 
överskott. Kommunens balansräkning växte med 
knappt 105 mnkr. Anläggningstillgångar ökade 
med knappt 92 mnkr och omsättningstillgångar 
ökade med 13 mnkr. Överskottet ledde även till att 
kommunen förbättrade sin soliditet något med 0,2 
procentenheter till 61,9 procent. Även för kom
munkoncernen förbättrades soliditeten tack vare 
positiva resultat för bolagen. 

Soliditeten

Soliditeten för kommunen påverkas kraftigt, och 
sjunker med 33,4 procentenheter, om man tar 
hänsyn till kommunens alla pensionsförpliktelser. 
Soliditeten med hänsyn till alla pensionsförpliktel
ser för 2018 var 28,5 procent, en ökning med 3,6 
procentenheter jämfört med 2017. Kommunens 
pensionsåtagande som redovisas inom linjen upp
gick vid årets slut till 769 mnkr. För kommun
koncernen var soliditeten 29,6 procent, men sjunker 
med 16,8 procentenheter till 12,8 procent om man tar 
hänsyn till alla pensionsförpliktelser. Tabellen nedan 
visar kommunens och kommunkoncernens pensions
förpliktelser och pensionsmedelsförvaltning.
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(tkr) Kommunen Koncernen

Avsättningar (inklusive 

löneskatt) 84 482 102 207

Ansvarsförbindelser  

(inklusive löneskatt) 769 022 769 345

Finansiella placeringar  

avseende pensionsmedel 0 0

Total pensionsförpliktelse 853 504 871 552

Återlånade medel 853 504 871 552

Soliditeten vid ett enskilt tillfälle säger inte så 
mycket, men en sjunkande soliditet tyder på en 
negativ ekonomisk utveckling. En fortsatt stabil 
resultatutveckling är ett måste samtidigt som 
investeringsnivån måste minska till en nivå som 
uppfyller kommunens finansiella mål – att investe
ringarna inte ska överstiga kommunens avskriv
ningar.

skuldsättning

Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som 
kommunen finansierat med egna medel. Skuldsätt
ningsgraden visar andelen av tillgångarna som 
finansierats genom lån. Är soliditeten enligt 
balansräkningen 61,9 procent är med andra ord 
skuldsättningsgraden 38,1 procent. Skulderna 
består av kortfristiga skulder med förfallotid inom 
ett år och långfristiga skulder med förfallotid inom 
mer än ett år. Det som kallas avsättningar har till 
skillnad från långfristig skuld inte ett exakt belopp 
eller exakt förfallodag utan bygger på uppskatt
ningar och antaganden. Avsättningen på 89,4 mnkr 
i kommunens balansräkning avser framtida pen
sionsåtaganden och byggbonus från Boverket.

Större delen av kommunens skulder är lån i 
banker och kreditinstitut. Den 31 december 2018 
var den totala skulden knappt 789 mnkr, en ökning 
med 19 mnkr jämfört med 2017. Långfristiga skul
der ökade med 10 mnkr medan kortfristiga skulder 
ökade med 9 mnkr. Vid utgången av 2018 var kom
munens låneskuld 400 mnkr, samma som 2017. 
Kommunens hela låneskuld är i svensk valuta och 
utvecklingen redovisas nedan för kommunen och 
kommunkoncernen. 

Lån i bank

kortfristig kapacitet

Likviditet
Likviditeten visar vilken ekonomisk handlingsbe
redskap kommunen och kommunkoncernen har 
på kort sikt. Likviditeten ökade med 14,2 mnkr för 
kommunen och med  21,2 mnkr för kommunkon
cernen 2017. Nivån på likviditeten är en ögon
blicksbild. Därför är likviditetens utveckling över 
tid mer intressant. Kommunens likviditet har för
bättrats de senaste åren och kan anses vara god. 
Om kommunen uppfyller sina två finansiella mål 
varje år, vilket kommunledningen ska prioritera, 
förbättras likviditeten automatiskt.

Likviditet

Kommunen bedömer att den finansiella beredska
pen är tillfredsställande. De senaste fyra åren har 
likviditeten ökat med 205 mnkr eller 188 procent. 
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 i mellan 12 och 24 år. Med finansierings
risk menar man risken för att kommuner inte kan 
skaffa lån eller måste låna till en hög ränta. Risken 
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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 varje månad fortsatte 2018. Rapporten 
beskriver likviditeten, placeringsportföljens sam
mansättning, låneportföljens sammansättning, 
planerad upplåning samt ger en allmän informa
tion om räntemarknaden. Rapporten innehåller 
även en sammanställning av kommunkoncernens 
räntederivat. Räntederivatens marknadsvärde 
uppdateras var fjärde månad.

Borgensåtaganden

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

Not 16 Ansvarsförbindelse (tkr)

Borgensåtaganden kommunala bolag 1 979 000

 varav Karlskogahem AB 800 000

 varav Karlskoga Energi och Miljö AB 600 000

 varav Karlskoga Kommunhus AB 530 000

 varav Biogasbolaget i Mellansverige AB 49 000

Borgensåtaganden bostadsrättsföreningar 39 376

Förlustansvar och garantier för egnahem 54

summa borgensåtaganden  

och förlustansvar 2 018 430

Ansvarsförbindelser

Kommunens pensionsförpliktelser som de anställda 
intjänat före 1998 räknas som en ansvarsförbindelse. 
Enligt KPA:s och SPP:s beräkningar uppgick den 
totala förbindelsen till 769 mnkr, inklusive löne
skatt, vilket var en minskning med 39,7 mnkr (–4,9 
procent) jämfört med 2017. 

individuella delen

Kommunen har beslutat att betala ut hela den indivi
duella delen av avtalspensionen till de anställda. 
Kostnaden för 2018 är bokförd som en kortfristig 
skuld och beräknas till 84,5 mnkr inklusive löneskatt.

känslighetsanalys

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

Känslighetsanalys
Intäkter (mnkr)

Förändring av utdebitering med 1 kr  +-65,7

Förändring av det generella  

statsbidraget med 1 %  +-3,4

Generell taxeförändring med 1 %  +-1,3

Förändring av likviditeten med 10 mnkr   +-0

KOSTNADER (mnkr)

Löneökning med 1 %  +13,2

50 heltidstjänster  +-25,4

Prisförändring på varor och tjänster med 1 %  +-8,0

Prisförändring på bränsle  

och energi med 1 %  +-0,4

konCErnEn

Den sammanställda redovisningen omfattar hela 
kommunkoncernen, som förutom Karlskoga 
kommun även består av Karlskoga Kommunhus 
AB med de två helägda dotterbolagen Karlskoga 
Energi och Miljö AB och Karlskogahem AB. I den 
sammanställda redovisningen för kommunkoncer
nen ingår även Karlskoga kommuns del av kom
munalförbundet Bergslagens Räddningstjänst 
(BRT) som ansvarar för verksamheten i Karlskoga, 
Kristinehamn, Degerfors, Storfors, Filipstad och 
Hällefors kommuner.

Som tidigare nämnts redovisade koncernen ett 
positivt resultat på 127,6 mnkr. 

Karlskoga Energi och Miljö AB redovisade ett 
positivt resultat på 69,0 mnkr efter finansiella 
poster, vilket var 1,2 mnkr sämre än budgeterat. 
Resultatet 2018 översteg föregående år med 
6,2 mnkr. Intäkterna ökade med 7,9 procent 2018 
och översteg budget med 7,3 procent. Överskottet 
mot budget berodde på såväl taxeökningar som fler 
kunder, främst inom elhandel och stadsnät. Mark
nadspriset på el ökade 2018, vilket påverkade både 
intäkter och kostnader. 2018 var totalt sett ett 
ganska gynnsamt år för verksamheterna med rela
tivt få avbrott och haverier. Biogasens verksamhet 
lämnade liksom tidigare år ett negativt resultat. 
Under 2018 tecknade Karlskoga Energi och Miljö 
ett gynnsamt avtal med Svealandstrafiken som gör 
att bolaget får god avsättning av tillverkad gas till 
ett bärkraftigt pris.

Karlskogahem AB redovisade ett positivt resul
tat på 17,2 mnkr efter finansiella poster, vilket var 
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3,1 mnkr sämre än budgeterat och hela 50,9 mnkr 
sämre än 2017. Orsaken till lägre överskott 2018 var 
framför allt en återföring av föregående års ned
skrivning på 37,2 mnkr. Dessutom gjorde Karlskoga
hem en vinst 2017 på 8 mnkr från försäljning av 
fastigheter. Räknar man bort både reavinsten och 
återföringar av tidigare nedskrivningar var resul
tatet +23 mnkr 2017. Kostnaderna var dock 
5,6 mnkr högre 2018 än föregående år. 

Årsredovisningen för både Karlskogahem AB och 
Karlskoga Energi och Miljö AB har upprättats enligt 
BFN:s Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (den så kallade K3). 

karlskoga kommunhus AB

Ägarandel: 100 %
Aktiekapital: 420,2 mnkr
Ordförande: Sven Olof Axelsson
Verkställande direktör: Christian Westas
Antal anställda: 
Årets resultat
Bolaget redovisade 2018 en vinst på 15,4 mnkr efter 
24,6 mnkr i erhållna koncernbidrag samt 15,4 mnkr i 
förväntad utdelning från Karlskoga Energi och 
Miljö AB.

karlskoga Energi och miljö AB

Ägarandel: 100 %
Aktiekapital: 55 mnkr
Ordförande: DanÅke Widenberg
Verkställande direktör: Sebastian Cabander
Antal anställda: 178
Årets resultat
Bolaget redovisade 2018 en vinst på 69,0 mnkr.

karlskogahem AB

Ägarandel: 100 %
Aktiekapital: 77 mnkr
Ordförande: Rolf Lindberg
Verkställande direktör: Urban E. Linder
Antal anställda: 40
Årets resultat
Bolaget redovisade 2018 en vinst på 17,2 mnkr.

kommunalförbundet Bergslagens  
räddningstjänst

Ägarandel: 35 % (Karlskogas andel av det totala 
kommunbidraget)
Karlskogas kommunbidrag 2018: 28,1 mnkr
Ordförande: Göran Ståhlberg
Förbundschef: Jeanette Hallgren
Antal anställda: 179 
Årets resultat
Kommunalförbundet redovisade en vinst på 
0,2 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. Karlskoga 
Näringsliv och Turism AB räknas till kategorin 
mindre företag, vilket innebär att bolaget inte 
ingår i den sammanställda redovisningen. 

Bolag Kommunens  

ägarandel per 31  

december 2018 (%)

Karlskoga Näringsliv och Turism AB 100

Karlskoga Centrumledning AB 20

Gelleråsbanan AB 50

Alfred Nobel Science Park AB 27

Örebro Läns Flygplats AB 5



Räkenskaper



Räkenskaper



KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 201868

ResultatRäkning

68

Resultaträkning
Kommun Koncern

(tkr) 2018 2017 2018 2017

Verksamhetens intäkter (not 1) 580 033 580 124 1 242 834 1 209 227

    Varav jämförelsestörande post (not 5) 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader (not 2) – 2 193 670 – 2 113 946 – 2 612 934 – 2 492 210

    Varav jämförelsestörande post (not 5) 0 0 0 0

Avskrivningar (not 3) – 67 801 – 63 308 – 195 279 – 150 753

Verksamhetens nettokostnad – 1 681 437 – 1 597 130 – 1 565 379 – 1 433 736

Skatteintäkter (not 4) 1 403 532 1 387 856 1 403 532 1 387 856

Generella statsbidrag och utjämning (not 4) 355 771 342 803 355 771 342 803

Finansiella intäkter (not 1) 11 886 8 497 10 491 7 099

Finansiella kostnader (not 2) – 20 667 – 20 363 – 73 676 – 76 102

Resultat före extraordinära poster 69 085 121 663 130 739 227 920

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Skatt 0 0 – 3 092 – 2 621

Årets resultat 69 085 121 663 127 647 225 299
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Balansräkning
Kommun Koncern

(tkr) 2018 2017 2018 2017

Tillgångar

a. anläggningstillgångar

i. immateriella anläggningstillgångar 0 0 3 239 3 013

ii. Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 6) 1 155 812 1 098 697 2 524 204 2 437 448

Maskiner och inventarier (not 7) 178 887 150 091 1 266 475 1 211 252

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

iii. Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar och bostadsrätter (not 8) 503 200 497 215 36 316 30 331

Långfristiga fordringar (not 9) 4 400 4 400 46 697 48 696

summa anläggningstillgångar 1 842 298 1 750 403 3 876 931 3 730 740

B. Bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0

C. Omsättningstillgångar

Förråd m m 0 0 15 481 17 248

Fordringar (not 10) 145 945 146 078 268 091 266 294

Kortfristiga placeringar (not 10) 0 1 000 0 1 000

Kassa och bank (not 11) 314 076 299 911 431 638 410 487

summa omsättningstillgångar 460 021 446 990 715 210 695 029

summa tillgångar 2 302 319 2 197 392 4 592 141 4 425 769

Eget kapital, avsättningar och skulder

a. Eget kapital (not 12)

Eget kapital vid årets början 1 355 250 1 233 587 1 230 461 1 005 281

Årets resultat 69 085 121 663 127 647 225 299

Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0

Övrigt eget kapital 0 0 –154 – 119

summa eget kapital 1 424 335 1 355 250 1 357 954 1 230 461

B. avsättningar

Avsättningar för pensioner (not 13) 84 482 70 175 102 207 90 246

Andra avsättningar (not 13) 4 930 2 750 201 902 210 670

summa avsättningar 89 412 72 925 304 109 300 916

C. skulder

Långfristiga skulder (not 14) 441 054 430 949 1 822 554 2 049 449

Kortfristiga skulder (not 15) 347 519 338 269 1 107 524 844 943

summa skulder 788 573 769 218 2 903 078 2 894 392

summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 302 319 2 197 392 4 592 141 4 425 769

Panter och ansvarsförbindelser

1. Panter 0 0 471 670

2. Ansvarsförbindelser
a) Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna  

    eller avsättningar (not 16)
769 022 808 679 769 345 808 950

b) Borgensförbindelser (not 16) 2 018 430 2 034 026 39 430 40 026

c) Limit checkräkningskredit 100 000 100 000 215 000 215 000
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Kassaflödesanalys
Kommun Koncern

(tkr) 2018 2017 2018 2017

den löpande verksamheten

Årets resultat 69 085 121 663 127 647 228 300

Justering för av- och nedskrivningar 67 801 63 308 195 279 150 753

Justering för avsättningar 16 487 6 164 3 193 12 328

Justering för realisationsvinster/-förluster – 9 999 – 3 023 – 6 269 – 8 076

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 9 126 8 220

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 143 374 188 112 328 976 391 525

Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 1 767 – 1 602

Ökning/minskning kortsiktiga fordringar, (not 1) 1 133 32 955 – 1 797 35 110

Ökning/minskning kortsiktiga skulder, (not 2) 9 250 – 19 997 262 581 316 464

Kassaflöde från den löpande verksamheten 153 757 201 070 591 527 741 497

Investeringsverksamhet

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 – 226 – 58

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Investering i materiella anläggningstillgångar – 157 184 – 131 012 – 342 904 – 304 429

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 13 481 5 322 13 709 19 611

Investering i finansiella anläggningstillgångar – 6 000 – 92 – 14 066 – 92

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 6 0 6 – 16 970

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 149 697 – 125 782 – 343 481 – 301 938

finansieringsverksamhet

Nyupptagna lån 0 0 0 0

Amortering av lån 0 0 – 15 000 – 10 147

Investeringsbidrag 10 105 4 443 0 0

Förändring av långfristiga fordringar 0 0 0 0

Förändring av långfristiga skulder 0 0 – 211 895 – 311 895

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 105 4 443 – 226 895 – 322 042

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0

Årets kassaflöde 14 165 79 731 21 151 117 517

Likvida medel vid årets början 299 911 220 180 410 487 292 970

likvida medel vid årets slut 314 076 299 911 431 638 410 487
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Noter till kassaflödesanalysen
(tkr) Kommun

2018 2017

not 1

Kundfordringar – 5 139 – 7 511

Kortfristiga fordringar – 13 140 – 6 546

Upplupna intäkter 18 412 47 012

Kortfristig placering 1 000 0

summa 1 133 32 955

not 2

Kortfristig skuld – 2 061 – 486

Leverantörsskuld – 4 591 – 1 164

Moms 284 1 513

Personalens källskatt 2 939 1 329

Övriga kortfristiga skulder – 8 579 – 7 360

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 21 260 – 13 829

summa 9 250 – 19 997
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Noter
Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2018 2017 2018 2017

Not 1 Verksamhetens intäkter

Intäkter enligt driftsredovisningen 2 707 258 2 649 156

Avgår:

Interna intäkter – 335 286 – 318 154

Skatteintäkter och statsbidrag – 1 780 054 – 1 742 381

Finansiella intäkter – 11 886 – 8 497

Extraordinära intäkter / Jämförelsestörande post (not 5) 0 0

Verksamhetens externa intäkter 580 033 580 124

Not 2 Verksamhetens kostnader

Kostnader enligt driftsredovisningen 2 638 173 2 527 493

Avgår:

Interna kostnader – 335 286 – 318 154

Utjämningsavgifter – 20 751 – 11 722

Finansiella kostnader – 20 667 – 20 363

Avskrivningar – 67 801 – 63 308

Extraordinära kostnader / Jämförelsestörande post (not 5) 0 0

Verksamhetens externa kostnader 2 193 670 2 113 946

Varav:

   - Förändring pensionsskuld inklusive individuell del 59 674 46 678

   - Pensionsutbetalningar 43 387 47 119

   - Särskild löneskatt 25 537 22 108

Summa 128 597 115 904

Not 3 Avskrivningar och upp- eller nedskrivningar

Avskrivningar

Byggnader och tekniska anläggningar 46 635 44 103

Goodwill 0 0

Maskiner och inventarier 21 166 19 205

Summa avskrivningar 67 801 63 308

realisationsvinstberäkning, netto

Byggnader och tekniska anläggningar 10 009 3 023

Maskiner och inventarier 0 0

Finansiella tillgångar – 9 0

Summa realisationsvinstberäkning 9 999 3 023

Nedskrivningar

Byggnader och tekniska anläggningar 0 0

Summa nedskrivningar 0 0

Avskrivningstiden för delar i fastigheter är t ex: stomme och grund 99 år, fasad, fönster och dörrar 50 år, tak 30 år, 

komplementbyggnader 30 år, ledningsnät värme, sanitet och ventilationskanaler 50 år, elsystem 40 år, ventilations-

aggregat 25 år, belysning samt styr och regler 15 år, markarbeten och dränering 20 år. Äldre fastigheter med högt 

kvarvarande bokfört värde har delats upp i komponenter. 

Avskrivningstiden för delar i gator är t ex: ytskikt 20 år, mellanskikt 40 år och för bärlager ingen avskrivning.

Broar, belysning, bullerplank, stödkonstruktioner, parker med mera 20 år.

Kvarvarande avskrivningar i gator har inte delats upp i komponenter.

Avskrivningstiden för inventarier är mellan 3– 10 år. 
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2018 2017 2018 2017

Not 4 Skatteintäkter och generella statsbidrag

Kommunalskatt

Preliminär kommunalskatt 1 409 892 1 392 477

Slutavräkning föregående år – 4 502 1 611

Årets preliminära slutavräkning – 1 857 – 6 232

Summa kommunalskatt 1 403 532 1 387 856

Generella statsbidrag

Inkomstutjämningsbidrag 271 566 268 465

Strukturbidrag 0 0

Regleringsbidrag 4 789 0

Kostnadsutjämningsbidrag 17 538 9 898

Utjämningsbidrag LSS 0 0

Fastighetsavgift 58 112 47 176

Generella bidrag från staten 24 517 28 986

Regleringsavgift 0 – 298

Utjämningsavgift LSS – 20 751 – 11 424

Summa 355 771 342 803

totalt 1 759 303 1 730 659

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på 

SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4,2.

Not 5 Jämförelsestörande poster

Inga jämförelsestörande poster 2018 eller 2017 0 0

totalt 0 0

Not 6 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ackumulerat anskaffningsvärde 1 700 853 1 597 105 4 223 509 4 046 037

Ackumulerade avskrivningar – 545 041 – 498 409 – 1 625 720 – 1 535 672

Ackumulerade upp- och nedskrivningar 0 0 – 73 585 – 72 917

Bokfört värde 1 155 812 1 098 697 2 524 204 2 437 448

Avskrivningstider, se not 3.

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 1 098 697 1 068 227

Nettoinvesteringar 93 741 71 550

Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar 10 009 3 023

Nedskrivningar 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Avskrivningar – 46 635 – 44 103

Överföring från/till annat slag av tillgång 0 0

Övriga förändringar 0 0

redovisat värde vid årets slut 1 155 812 1 098 697
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2018 2017 2018 2017

Not 7 Maskiner och inventarier

Ackumulerat anskaffningsvärde 293 201 243 240 2 689 809 2 578 406

Ackumulerade avskrivningar – 114 314 – 93 149 – 1 423 334 – 1 367 154

Ackumulerade upp- och nedskrivningar 0 0 0 0

Bokfört värde 178 887 150 091 1 266 475 1 211 252

Avskrivningstider, se not 3.

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 150 091 115 156

Nettoinvesteringar 49 961 54 140

Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar 0 0

Nedskrivningar 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Avskrivningar – 21 166 – 19 205

redovisat värde vid årets slut 178 887 150 091

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar

Ackumulerat anskaffningsvärde 503 200 497 215

Ackumulerade avskrivningar 0 0

Ackumulerade upp- och nedskrivningar 0 0

Bokfört värde 503 200 497 215

Redovisat värde vid årets början 497 215 497 123

Nettoinvesteringar 5 994 92

Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar – 9 0

Nedskrivningar 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Uppskrivning (mot eget kapital) 0 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 503 200 497 215

Specifikation av finansiella anläggningstillgångar

Majoritetsägda bolag:

Karlskoga Kommunhus AB 465 184 465 184

Majoritetsägda bolag totalt 465 184 465 184

Övriga aktieinnehav:

Parkeringsaktiebolaget Råkan 0 15

Karlskoga Centrumledning AB 20 20

Örebro läns flygplats 1 263 1 263

Karlskoga Näringsliv och Turism AB 100 100

Inera AB 43 43

Gelleråsbanan AB 6 000 0

Örebroregionen Science Park AB 27 27

Övriga aktieinnehav totalt 7 452 1 467
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2018 2017 2018 2017

Andelar:

Kommuninvest ekonomisk förening 27 049 27 049

Bergslagens Räddningstjänstförbund 1 700 1 700

Föreningen Bergslagskanal 0 0

Andelar totalt 28 749 28 749

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 503 200 497 215

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 70 634 89 046

Kundfordringar 34 106 28 967

Momsfordran 12 715 10 885

Skatteintäkter 0 0

Stiftelserna 1 – 1

Övriga kortfristiga fordringar 28 490 17 181

Summa kortfristiga fordringar 145 945 146 078

Kortfristiga placeringar

Obligationer 0 1 000

Summa kortfristiga placeringar 0 1 000

Not 11 Likvida medel

Plusgiro, bankgiro och bankkonto 314 076 299 911

Summa plusgiro, bankgiro och bankkonto 314 076 299 911

Kommunen har avtal med Swedbank om en rörlig kredit om 100 mnkr. 
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2018 2017 2018 2017

Not 12 eget kapital

Eget kapital vid årets början 1 355 250 1 233 587 1 230 461 1 005 281

Årets resultat 69 085 121 663 127 647 225 299

Justering restpost 0 0 – 154 – 119

Uppskrivning eget kapital 0 0 0 0

Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0

eget kapital vid årets slut 1 424 335 1 355 250 1 357 954 1 230 461

Varav:

   - Pensionsavsättning ansvarsförbindelse 165 000 165 000

   - Treårsbudget kommunstyrelsen 7 808 6 586

   - Treårsbudget socialnämnden 1) 721 721

   - Treårsbudget barn- och utbildningsnämnden 2 240 0

   - Treårsbudget gymnasienämnden 1) – 2 008 – 555

   - Treårsbudget kultur- och föreningsnämnden 1 878 444

   - Treårsbudget folkhälsonämnden 3 213 2 011

   - Treårsbudget myndighetsnämnden – 44 256

   - Treårsbudget samhällsbyggnadsnämnden 4 388 2 628

   - Sexårsbudget samhällsbyggnadsnämnden (vinterväghållning) – 4 968 – 1 046

   - Övrigt eget kapital 1 246 107 1 179 205

Summa eget kapital 1 424 335 1 355 250
1) Justering av treårsbudget inför kommunfullmäktiges beslut i april 2019 avseende årsredovisning 2018.  

Hela socialnämndens och gymnasienämndens underskott från 2018 ska tas bort och inte föras över till 2019. 

Utgående värde före 

justering av underskott

Utgående värde efter 

justering av underskott

treårsbudget

   - Treårsbudget socialnämnden – 29 169 721

   - Treårsbudget gynmnasienämnden – 6 738 – 2 008
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2018 2017 2018 2017

Not 13 Avsättningar

Avsatt till pensioner

Särskild avtals-, ålders- eller visstidspension 1 644 5 744

Förmånsbestämd eller kompletterande pension 12 454 14 026

Ålderspension 51 692 34 955

Pension till efterlevande 2 198 1 749

Summa pensioner 67 988 56 474

Löneskatt 24,26 % 16 494 13 701

Summa avsatt till pensioner 84 482 70 175

Antal visstidsförordnanden

Politiker 3 2

Tjänstemän 0 0

Övriga avsättningar

Avsättning Boverket byggbonus 4 930 2 750

Summa avsättningar 4 930 2 750

Överskottsfond

Upplysning om storlek av överskottsmedel enligt rekommendation 17,1 4 069 4 676

Upplysningar om redovisningsprinciper

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 07. Pensionsåtaganden för 

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

för särskilda avtals-/ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS 07 är nuvärdesberäknade. För avtal med samord-

ningsklausul 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.
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2018 2017 2018 2017

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning inklusive särskild löneskatt 70 175 66 549

Nya förpliktelser under året 14 314 5 442

Varav:

   - Nyintjänad pension 16 716 3 339

   - Ränte- och basbeloppsuppräkning 1 516 1 341

   - Ändring av försäkringstekniska grunder 0 232

   - Pension till efterlevande 936 91

   - Övrig post – 4 854 439

Årets utbetalningar – 2 800 – 2 524

Förändring av löneskatt 2 793 708

Summa avsatt till pensioner 84 482 70 175

Aktualiseringsgrad 96 % 96 %

Avsatt för byggbonus Boverket

Redovisat värde vid årets början 2 750 0

Nya avsättningar 2 708 2 750

Ianspråktagna avsättningar – 528 0

Outnyttjat belopp som återförts 0 0

Utgående avsättning 4 930 2 750

Not 14 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 400 000 400 000

Investeringsbidrag 41 054 30 949

Summa långfristiga skulder 441 054 430 949

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Investeringsbidrag 47 777 36 293

Ackumulerad intäktsförd del – 6 724 – 5 344

Kvarstående investeringsbidrag 41 054 30 949

Återstående antal år (vägt snitt) 24 23

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

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

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

Säkringspost Volym 

(tkr)

Säkrings- 

instrument

Volym 

(tkr)

Externa lån 400 000 Derivat 150 000

Lånebehov 0 Derivat 250 000

Summa 400 000 Summa 400 000

Derivatvolym  

överstigande lån

Volym 

(tkr)

Procent

Derivat 0 0

Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2018 2017 2018 2017

Not 15 Kortfristiga skulder

Bergslagens Räddningstjänst 18 010 20 029

Leverantörsskulder 71 904 76 496

Arbetsgivaravgift och preliminärskatt 52 855 47 172

Skuld till Migrationsverket 8 839 17 413

Semesterlöneskuld/ferie- och uppehållslöneskuld 88 221 84 455

Upplupen ränta 2 635 2 695

Pensionsskuld individuell del inklusive särskild löneskatt 55 092 57 102

Förutbetalda skatteintäkter 12 592 10 849

Övriga kortfristiga skulder 37 371 22 058

Summa kortfristiga skulder 347 519 338 269

Not 16 Ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden kommunala bolag 1 979 000 1 994 000

   - varav Karlskogahem AB 800 000 800 000

   - varav Karlskoga Energi och Miljö AB 600 000 600 000

   - varav Karlskoga Kommunhus AB 530 000 545 000

   - varav Biogasbolaget i Mellansverige AB 49 000 49 000

Borgensåtaganden bostadsrättsföreningar 39 376 39 816

Förlustansvar och garantier för egnahem 54 210

Summa borgensåtaganden och förlustansvar 2 018 430 2 034 026

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder 

eller avsättningar

Ingående ansvarsförbindelse 650 796 672 309

Aktualisering 0 – 789

Ränteuppräkning 4 193 6 116

Basbeloppsuppräkning 10 169 12 025

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0

Ändring av diskonteringsräntan 0 0

Bromsen 0 0

Övrig post – 10 695 – 2 860

Årets utbetalningar – 35 582 – 36 005

Summa pensionsförpliktelser 618 881 650 796

Löneskatt 150 141 157 883

Utgående ansvarsförbindelse 769 022 808 679

Summa ansvarsförbindelser 2 787 452 2 842 705

Specifikation av räntederivat

Volym (tkr) Ränta Ränte-

förfall

Under-/över- 

värde (tkr)

150 000 4,41 % Juli 2030 – 54 122

250 000 3,98 % Maj 2042 – 119 817

400 000 – 173 939

Kommunens derivat överstiger inte underliggande lån.

Ingen intäkt (vid övervärde) eller kostnad (vid undervärde) 

ska därför redovisas i resultatet. 
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2018 2017 2018 2017

Förvaltning av medel avsatta för pensionsåtaganden

inklusive särskild löneskatt

Ansvarsförbindelse 769 022 808 679

Pensionsmedlens användning

   - Finansiella placeringar 0 0

   - Medel återlånade till verksamheten 769 022 808 679

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 288 kommuner som per 2018-12-31 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 insatskapital i Kom-

muninvest ekonomisk förening. 

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

kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och 

totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 281 297 500 kro-

nor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 299 345 539 kronor.

Not 17 Förvaltade stiftelser

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

cirka 4 mnkr.

Not 18 operationell och finansiell leasing

Kommunen bedömer att de avtal om hyra eller leasing som finns ska hänföras till operationell leasing och inte till finansiell 

leasing. Hyreskostnader och leasingavgifter redovisas löpande via resultaträkningen. Tillgångar som hyrs eller leasas redo-

visas inte via balansräkningen. De avtal som finns avser tillgångar av mindre värde och med avtal under kortare tid. 

De tillgångar som hyrs eller leasas är huvudsakligen kopiatorer, kaffeautomater och liknande utrustning. Vid speciella 

tillfällen eller vid behov hyrs eller leasas även till exempel arbetsfordon, personbilar, maskiner och verktyg. 

Personbilar har en leasingperiod om högst tre år och hänförs även de till operationell leasing.

Verksamhetsfastigheter ägs av kommunen eller hyrs enligt marknadsmässiga villkor från huvudsakligen Karlskogahem AB. 

Även för Karlskoga Energi och Miljö AB, Karlskogahem AB och Bergslagens Räddningstjänst är eventuella leasade till-

gångar enligt deras årsredovisningar att hänföra till operationell leasing. 
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Investeringar

Kommunens investeringar ska som huvudregel 
uppgå till maximalt avskrivningsnivå. Investerings
budgeten 2018 var knappt 169 mnkr. Av invest
eringsbudgeten var 77,5 mnkr nya investerings
medel för 2018 medan 41,1 mnkr var ombudgeterat 
från 2017 och 50,0 mnkr nya investeringsbeslut som 
togs under 2018.

Kommunen gjorde investeringar för 117,5 mnkr 
2018 och avskrivningarna uppgick till 67,8 mnkr. 
Kommunen investerade alltså mer än avskrivnings
nivån, men mindre än budgeterat. 

Analys av budgetavvikelser
De största avvikelserna gentemot investerings
budgeten uppstod inom samhällsbyggnadsnämn
den. Renoveringen av Karlbergsskolans gymnastik
sal blev klar och kostnaden för renoveringen tas 
inom reinvestering lokaler. Planering av den nya 
Karlbergshallen pågår. 

Produktionskökets byggande sker enligt tids
plan och köket ska bli klart under 2019. Huvud
delen av kostnaden tillhör 2019.

Bland de projekt som löper över årsskiftet inom 
reinvestering lokaler samt reinvestering gator och 
maskiner finns brandsäkerhetsåtgärder i Nobelhallen 
samt ny rörbro på Norrleden. 

I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige om ett 
tillägg med 15 mnkr till investeringsbudgeten för 
asfaltering samt 30 mnkr till förbättring av skolans 
lärmiljöer. Planering av förbättring av lärmiljöerna 

pågår, prioriterade skolor är Skrantaskolan, Öster
ledskolan och Aggerudsskolan.

Den första etappen av torgets ombyggnad är 
klar, projektet slutredovisades till Trafikverket 
under hösten och kommunen har fått bidrag för 
projektet.

Den nya förskolan beräknas bli 7,5 mnkr dyrare 
än budgeterat. Dels för att rivningsmassor efter 
tidigare bostadshus på platsen fanns kvar, vilket 
man inte visste innan, dels för att kostnaden för 
utemiljö och parkering blev dyrare än beräknat. 
Kommunen tog 2018 pengar för de extra kostnaderna 
från budgeten för projektet moderna lär miljöer. Det 
ska kompenseras med pengar för moderna lärmiljöer 
i investeringsbudgeten för 2020–2026.

Våren 2018 köpte kommunen en del av fastigheten 
Villingsberg 1:7, enligt beslut i kommunfullmäktige 
(20180327 § 47). Syftet är att bilda ett kommunalt 
naturreservat, Fuxboudden. Kommunen har fått 
förhandsbesked om beviljat markåtkomstbidrag från 
Naturvårdsverket, och det bidraget utbetalas efter att 
beslutet om naturreservatet vunnit laga kraft. 

Kommunstyrelsens budgetavvikelse beror på att 
personalsystemet inte blir en investering i Karlskoga 
kommun utan en driftkostnad hos administrativa 
nämnden. Det har kompenserats i driftbudgeten 
för 2019.

Socialnämndens investeringar i låssystem samt 
installation av hotellås är överförda till 2019 på 
grund av försenade upphandlingar.
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Investeringsutgifter
Investering per nämnd (tkr) Netto

investering 2017

Netto

investering 2018

Budget 

2018

Avvikelse 

2018

Varav överförs 

till nästa år

Kommunstyrelsen 5 900 5 860 7 898 2 038 360

Socialnämnden 4 006 2 099 5 259 3 160 2 009

Barn- och utbildningsnämnden 3 500 7 536 9 100 1 564 1 574

Gymnasienämnden 1 496 2 480 2 500 20 0

Kultur- och föreningsnämnden 1 339 2 773 3 625 852 500

Folkhälsonämnden 1 150 1 715 1 215 – 500 0

Myndighetsnämnden 135 290 500 210 0

Samhällsbyggnadsnämnden 102 555 109 559 138 487 28 928 62 491

Finansförvaltningen 91 5 994 0 – 5 994 0

summa 120 172 138 306 168 584 30 278 66 934

Verksamhetsområde VA – 30 818 – 20 807

Investering enligt budget 89 354 117 499

varav några särredovisade investeringar 

från samhällsbyggnadsnämnden:

- varav Karlbergsskolans gymnastiksal 441 318 6 559 6 240 6 240

- varav golv omklädningsrum Strandbadet 0 0 1 300 1 300 1 300

- varav produktionskök 0 200 11 000 10 800 10 800

- varav allvädersbanor Nobel 0 90 2 500 2 410 2 410

- varav ridhuset 0 9 750 741 741

- varav reinvestering lokaler 20 257 16 540 16 971 431 7 281

- varav reinvestering gator/maskiner 11 363 12 858 17 149 4 291 4 456

- varav tilläggsbudget asfalt 0 15 628 15 000 – 628 0

- varav tilläggsbudget skolor 0 150 25 027 24 877 24 877

- varav konstnärlig utsmyckning 0 250 1 469 1 219 1 219

- varav hygienutrymme Björkborn 1 059 20 941 921 0

- varav konstgräsplan 15 5 931 4 985 – 947 0

- varav Torget etapp 1 2 522 999 1 078 80 0

- varav ny förskola 366 22 807 22 807 0 0

- varav projekt gata/park 1 470 – 25 2 307 2 332 2 332

- varav förvärv Villingsberg 1,7 0 5 589 0 – 5 589 0

- varav utvidgning verksamhetsområde 

VA (KF beslut) 30 818 20 807

För detaljerad information, se redovisning för respektive nämnd i bilaga till årsredovisning.



Ekonomisk övErsikt

83KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2018 83

Driftsredovisning
Nämnd 2018 2017

(tkr) Utfall Budget Resultat Utfall Budget Resultat

Kommunfullmäktige och revision 7 785 8 197 412 7 658 7 890 232

Valnämnden 496 450 – 46 19 0 – 19

Överförmyndarnämnden 2 985 3 208 223 3 876 2 908 – 968

Administrativ nämnd 5 115 5 188 73 5 133 5 027 – 106

Kommunstyrelsen 127 153 127 964 811 117 951 122 552 4 600

Socialnämnden 702 840 672 950 – 29 890 658 192 651 701 – 6 491

Barn- och utbildningsnämnden 498 284 500 525 2 240 478 512 469 919 – 8 593

Gymnasienämnden 173 497 167 313 – 6 184 166 477 163 703 – 2 773

Kultur- och föreningsnämnden 83 929 85 363 1 434 83 948 84 292 344

Folkhälsonämnden 1 735 2 938 1 202 1 089 2 441 1 352

Myndighetsnämnden 8 894 8 594 – 300 9 136 9 258 122

Samhällsbyggnadsnämnden 56 766 62 604 5 838 49 098 59 058 9 960

summa exklusive finansförvaltning 1 669 479 1 645 294 – 24 187 1 581 089 1 578 749 – 2 340

Finansförvaltning – 1 738 565 – 1 578 749 93 273 – 1 702 751 – 1 578 749 124 003

summa – 69 086 66 545 69 086 – 121 662 0 121 663
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Redovisningsprinciper

För redovisningen gäller lagen om kommunal redo
visning, som syftar till att grundläggande ekono
miska frågor ska redovisas på ett enhetligt sätt. 
Lagen, och kommunallagens krav på god redovis
ning, styr kommunens principer för redovisning. 
Rådet för kommunal redovisning ger också rekom
mendationer för den kommunala redovisningen.

Karlskoga kommun följer rekommendationerna 
förutom för exploateringsfastigheter och, som en 
följd av detta, materiella anläggningstillgångar. 
Exploateringsfastigheter är inte särredovisade i 
anläggningsregistret utan redovisas (liksom andra 
fastigheter) som anläggningstillgångar istället för 
omsättningstillgångar. Exploateringsfastigheterna 
utgör endast en mindre del av fastigheterna.

Konvertering till komponentavskrivning

Kommunen konverterade under 2017 anläggnings
registret för att kunna tillämpa komponentavskriv
ning när det gäller äldre fastigheter. Ursprungliga 
investeringar i fastigheter har schablonmässigt 
delats upp i komponenter med olika avskrivnings
tid. Alla äldre fastigheter kommer dock inte att 
delas upp i komponenter. De större beloppen och 
de nyare investeringarna i fastigheter har ändrats 
till komponentavskrivning. Äldre investeringar i 
till exempel gator, parker och markarbeten kom
mer inte att delas upp i komponenter.

Byte av redovisningsprincip

Som framgår ovan medför komponentavskrivning 
att kostnaderna för avskrivning inte fullt ut blir 
jämförbara med föregående år. Avskrivnings
takten för byggnader har tidigare ofta varit 33 år. 
Nu delas avskrivningstakten upp på till exempel 
99 år för stomme och grund, 50 år för fasad och 
ledningsnät för värme och sanitet, 40 år för elsys
tem, 30 år för tak, 25 år för ventilationsaggregat 
och porslin och 15 år för belysning och styr och 
reglerutrustning. Detta för att bättre avspegla det 
verkliga slitaget på olika komponenter. Enligt det 
nya regelverket kring komponentavskrivningar 
ska även en större andel av det som tidigare redo
visades som ett löpande underhåll av byggnaden nu 
hanteras som en investering. Uppdelningen i kom
ponenter medför oftast att avskrivningskostnaden 
blir lägre per år eftersom kostnaden delas upp på 
fler år. Att en större andel av underhållet nu ska 
hanteras som en investering medför å andra sidan 
att avskrivningskostnaden blir högre medan den 
löpande driftkostnaden blir lägre.

pensionsskulden

Pensionsskulden är kommunens beräknade fram
tida skuld till de anställda som gått i pension. Den 
samlade pensionsskulden redovisas under avsätt
ningar för pensioner, kortfristiga skulder, 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 anställda under verksamhetsåret 
och som ska betalas ut i slutet av mars nästa år. 

• Under ansvarsförbindelser redovisas de pensions
förpliktelser som intjänats av anställda före 1998. 
Dessa räknas årligen upp enligt ett fastställt 
in dex och minskas med årets utbetalningar till 
pensionstagarna.
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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 för att 
uppnå önskad risknivå i den långfristiga upplåningen 
som för närvarande görs helt och hållet till rörlig 
ränta. Räntederivaten bokförs med mellanskillnaden 
av betalningsströmmarna som räntekostnad. 
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Begreppsförklaringar

Anläggningskapital

Anläggningskapital är skillnaden mellan anlägg
ningstillgångar och långfristiga skulder.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen 
till anskaffningsvärdet efter avdrag för verkställda 
avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas den månad 
anläggningstillgången tas i bruk.

Anskaffningsvärdet är lika med utgiften minus 
eventuella investeringsbidrag.

Balanslikviditet

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

Balansräkning

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen 
vid årets slut. Den visar hur kommunen har använt 
sitt kapital (i anläggnings och omsättningstill
gångar) och hur kapitalet har införskaffats (lång 
och kortfristiga skulder samt eget kapital).

Tillgångarna består av likvida medel, pengar 
som kommunen lånat ut och olika anläggnings
tillgångar 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 förmö
genhet eller som en skuld till kommuninvånarna. 
Storleken på det egna kapitalet jämfört med skuld
erna visar kommunens finansiella styrka. Ju större 
eget kapital jämfört med skulderna, desto bättre 
finansiell ställning eller soliditet. Tillgångarna 
motsvaras alltid av summan av skulder 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 och som uppgår till större 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 
SKL:s rekommendationer.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar hur kommunen har 
finansierat investeringar och löpande verksamhet 
och hur det har inverkat på kommunens likvida 
ställning.

Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett mått på kommunens betal
ningsberedskap. 100 procent anses som ett minimi
värde. Då har kommunen beredskap att betala 
de kortfristiga skulderna med likvida medel och 
kortfristiga fordringar.
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Kommunbidrag

Kommunbidrag är de huvudsakliga inkomster 
kommunen har i form av skatteintäkter och gene
rella statsbidrag, för finansiering av kommunens 
verksamheter.

Latent skatt

Företagens obeskattade reserver måste i framtiden 
upplösas och återföras till beskattning, och detta 
kallas latent skatt. I den sammanställda redovis
ningen tar man hänsyn till en latent skatteskuld 
på för närvarande 22 procent. Resterande del av 
obeskattade reserver (78 procent) redovisas som 
eget kapital.

Likviditet

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

Medelskattekraft

Medelskattekraft är rikets skatteunderlag divide
rat 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 man också räkna ut genom 
att jämföra eget kapital i de två senaste årens 
balansräkningar. 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 
och intäkts och kostnadsräntor, vilket skapar 
resultat 2 som blir ingångsvärdet för finansierings
analysen (tillsammans med avskrivning från resul
tat 1) 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

Självfinansieringsgrad avser kommunens förmåga 
att finansiera sina investeringar med egna medel.

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 finansierade med lån.

soliditet

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

verksamhetens nettokostnad

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