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Karlskoga 2017 – 
årsredovisningen på fem minuter
Karlskoga kommun fortsatte att utvecklas 2017, bland annat med mer fart på 
bostadsbyggandet. Här sammanfattas det ekonomiska resultatet och de viktigaste 
händelserna på två sidor.

Resultat: +122 miljoner
Karlskoga kommun gjorde ännu ett bra år med ett 
överskott på nästan 122 miljoner kronor. Det var 
88 miljoner mer än budgeterat och mer än förra 
årets överskott på 119 miljoner. Största delen av 
överskottet uppstod inom finansförvaltningen.

Det sammanlagda resultatet för nämndernas 
verksamheter var däremot ett underskott på 2,3 
miljoner mot budget. Det var en ganska liten avvi-
kelse totalt sett men med stora skillnader mellan 
nämnderna. Tre nämnder (socialnämnd, barn- och 
utbildningsnämnd samt gymnasienämnd) lämnade 
underskott medan övriga nämnder lämnade över-
skott. 

Av de sju fullmäktigemålen uppfylldes fyra 
medan tre var delvis uppfyllda. Viktiga mål som 
uppfylldes var bland annat ett näringsliv som 
utvecklas och medborgare som är nöjda med kom-
munens service.

Vad hände i Karlskoga 2017?
Befolkning, bostäder och näringsliv

Befolkningen har stadigt ökat varje år sedan 
2012, men 2017 bröts trenden och befolkningen 
minskade med 125 personer till 30 143 invånare. 
Bristen på bostäder kan vara en bidragande orsak 
till att befolkningstillväxten har bromsat in. 
Förhoppningsvis ska de nya bostäderna göra att 
befolkningen kan öka igen – bland annat började 
Karlskogahem bygga 40 nya lägenheter i centrala 
Karlskoga.

Karlskoga klättrade från plats 221 till plats 193 
i Svenskt Näringslivs rankning vilket är kommu-
nens bästa placering på sju år. Dessutom klättrade 
Karlskoga från plats 224 år 2016 till plats 142 vad 
gäller företagens omdöme om företagsklimatet. 

Samhälle och service

Ombyggnaden av centrum och Alfred Nobels torg 
har gjort staden tryggare, mer trivsam och även 
säkrare för alla trafikanter. 

Socialförvaltningen gjorde en granskning av 
alla LSS-boenden, som ledde till förslag på flera 
förbättringsåtgärder.

Kommunen startade samarbetet Jobskills 
tillsammans med Arbetsförmedlingens enhet för 
asylsökande.

Karlskogaborna bidrog med 319 synpunkter 
i Tyck om Karlskoga. En dryg fjärdedel av syn-
punkterna har lett till den åtgärd eller förbättring 
som synpunktslämnaren önskade och ungefär lika 
många synpunkter handlade om sådant som finns 
med i kommunens planer framöver. 
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Barn, utbildning och omsorg

Rävåsskolan återinvigdes efter ombyggnation och 
fick även en ny matsal.

Byggandet av den nya förskolan blev försenat 
och det var stor brist på förskoleplatser under 
våren.

Gymnasieförvaltningen slogs ihop med barn- 
och utbildningsförvaltningen till en gemensam 
skolförvaltning, vilket också innebar omorgani-
sation med ny ledningsgrupp. Förvaltningen tog 
också fram en barn- och utbildningsplan.

Kultur och fritid

Den nya padeltennisbanan i Stråhallen blev klar 
och har rönt ett stort och ökande intresse. 
Ett annorlunda samarbete mellan Konsthallen och 
Motorsportveckan resulterade i arrangemanget 
Konst Fart & Design, där konst har visats på nya 
arenor och för nya målgrupper.

En NoFall-skena i B-hallen har gjort att 
personer med funktionsnedsättning nu kan åka 
skridskor eller inlines genom en sele som är fäst i 
en skena i taket.

Biblioteket har ordnat berättartält vid flera till-
fällen under sommaren, där 400 barn och unga har 
kunnat läsa, skapa berättelser, rita med mera. 

Utmaningar framöver
En av Karlskogas fördelar är det varierade 
näringslivet med många företag i olika branscher 
och storlek. Det bidrar till att locka fler att starta 
företag här eller flytta hit. En utmaning är samti-
digt att göra det möjligt för företag att växa genom 
att planera mark för både bostäder och lokaler 
som det varit brist på ett tag. Det behövs också 

investeringar i infrastruktur som vägar, kollektiv-
trafik, vatten och avlopp med mera.

Resultaten förbättrades i skolan när det gäller 
meritvärde och elever som fick godkänt i alla 
ämnen i åk 9. Samtidigt var det alldeles för många 
(27 procent) som inte nådde behörighet till gymna-
siet. Här krävs ett fortsatt hårt arbete för att ge alla 
barn och unga bättre förutsättningar för framtida 
studier och yrkesliv.

Ett bra integrationsarbete är en annan viktig 
faktor för att ta vara på mångfald och drivkraft på 
ett sätt som inkluderar nyanlända i samhället.

Kommunens stora överskott ett par år i rad har 
fyllt på kassan, vilket är bra för framtiden. Det går 
dock inte att slå sig till ro eftersom kostnaderna 
ökar och Karlskoga, precis som andra kommuner, 
behöver möta behovet av mer äldreomsorg och 
annan service framöver. Därför är det viktigt att 
kunna fortsätta visa positiva resultat och göra 
verksamheterna ännu bättre och effektivare. 
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Vem är årsredovisningen till för?
Karlskoga kommuns årsredovisning lämnas 
av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. 
Årsredovisningen vänder sig också till externa 
intressenter som till exempel kommuninvånare, 
banker, leverantörer och olika myndigheter. 

Årsredovisningen består av två dokument: ett 
huvuddokument med inledning, förvaltnings-
berättelse och räkenskaper samt en bilaga med 
beskrivning av verksamheterna.

Utöver den kompletta årsredovisningen gör 
kommunen också en kortversion med den viktig-
aste informationen.

Inledning
Årsredovisningen börjar med att kommun-
styrelsens ordförande ger sin syn på 2017. Sedan 
följer en redogörelse för hur organisationen 
för kommunen och kommunkoncernen ser ut, 
de viktigaste händelserna för Karlskoga under 
året som gått 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 
ska finnas med i en årsredovisning enligt den 
kommunala redovisningslagen. Avsnittet börjar 
med en utblick över omvärlden och hur den 
påverkar kommunernas ekonomi. Därefter 
beskrivs Karlskogas utmaningar och möjligheter 
de närmaste åren och hur Karlskoga kommun 
arbetar med god ekonomisk hushållning. Sedan 
följer måluppfyllelsen för kommunfullmäktige-
målen och en redogörelse för det övergripande 
kvalitets arbetet. Förvaltningsberättelsen avslutas 
med en översikt över personalförhållanden och 
ekonomin för kommunen och kommunkoncernen.

Årsredovisningens avsnitt

Räkenskaper
Det tredje avsnittet redogör för det ekonomiska 
resultatet av kommunens och kommunkoncernens 
verksamhet (resultaträkning), den ekonomiska 
ställningen vid årets slut (balansräkning) och 
verksamhetens finansiering (kassaflödesanalys). 
Därefter följer noter som ger mer information 
om poster i räkenskaperna samt de redovisnings-
principer som kommunen har tillämpat.

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 bra stad 

Det fortsätter att gå bra för Karlskoga, många 
företag på orten expanderar och nyrekryterar, 
kommunens verksamheter utvecklas och i slutet av 
2017 hade vi en befolkningssiffra på 30 413 perso-
ner som bor, lever och verkar i vår stad. 

Ekonomiskt resultat
Kommunens ekonomiska resultat 2017 blev ett 
överskott på 122 mnkr. Det motsvarar 7 procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Ett 
mycket bra resultat igen, som med råge uppfyllde 
vårt finansiella överskottsmål på 2 procent. Det 
finns flera förklaringar till det goda resultatet, 
bland annat landade skatteintäkter och generella 
statsbidrag på 47 mnkr mer än budgeterat och 
kommunfullmäktige hade vid årets slut 6 mnkr 
kvar i sin verksamhetspott.

Överskottet från 2017 förbättrar kommunens 
ekonomi och det behövs inför kommande år. 

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) prognoser kommer våra kostnader att öka 
snabbare än vad skatteintäkterna och generella 
statsbidrag gör. Karlskoga kommun har de senaste 
tre åren byggt upp en stark balansräkning genom 
att öka det egna kapitalet med 333 mnkr och 
likvid iteten med 191 mnkr. Det gör att kommunen 
står väl rustad inför framtiden.

Verksamheterna gör ett bra jobb
Mandatperioden närmar sig sitt slut och när 
vi sammanfattar måluppfyllelsen för de sju 
fullmäktige målen kan vi konstatera att det skett 
en positiv utveckling. Vi har förbättrat oss inom 
många områden och är nu bland de 25 procent 
bästa i jämförelse med andra kommuner när det 
gäller exempelvis kvalitet på våra särskilda boen-
den, bra och snabbt bemötande för medborgare 
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 – som jag tidigare nämnt – ett framgångsrikt 
näringsliv. 

Fortsatta utmaningar är att förbättra skolans 
resultat och arbeta för en social hållbarhet genom 
att öka ungdomars och elevers trygghet och fram-
tidstro. 

Fokusområden 2017
Näringslivet

Tillväxten i Karlskogas näringsliv gör att kommu-
nen behöver underlätta byggandet av fler bostäder 
och öka tillgången till planlagd mark. Det är en 
av de saker vi haft extra stort fokus på 2017 och 
som bland annat resulterat i byggstart av ett 90-tal 
villor och lägenheter. Vi har också stärkt kontak-
ten mellan kommunen och näringslivet genom att 
etablera ett industriråd och ett näringslivsråd.
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Två viktiga kommungemensamma projekt: 

Projektet #pluggavidare startade för att förbättra 
attityder till skola och utbildning. I förlängningen 
är vår övertygelse att detta även kommer att 
påverka skolresultaten. 

Jämställdhetsprojektet ska säkra och utveckla 
kommunens arbete med att ge service på lika vill-
kor till kvinnor och män. 

Staden

Under 2017 startade även den första etappen av 
ombyggnationen av torget. Under 2018 ger det torget 
ett delvis nytt utseende och nya funktioner – allt i 
linje med de dialoger som vi haft med medborgarna.

Tillsammans blir vi ännu bättre
Vi har som vanligt många utmaningar framför 
oss, det är det som gör arbetet i en kommun så 
viktigt och stimulerande. Så avslutningsvis vill jag 
även i år rikta ett stort tack till er alla invånare, 
företagare, anställda, förtroendevalda för de olika 
politiska partierna och alla andra som bidrar till 
att utveckla vår kommun. 

Tillsammans gör vi Karlskoga till en ännu 
bättre plats att leva, bo och verka i. 

Kommunstyrelsens ordförande
Sven-Olov Axelsson
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Organisation

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 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 resultaten tillbaka till 
uppdragsgivarna, de förtroendevalda.

Mandatfördelning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslut-
ande instans och ledamöterna väljs av kommun-
invånarna vart fjärde år. Kommunfullmäktige i 
Karlskoga består av 47 ordinarie ledamöter och 30 
ersättare. Under den pågående mandatperioden är 
Socialdemokraterna största parti med 20 mandat 
och Moderaterna är näst störst med 11 mandat.

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

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

Parti Mandatfördelning 

2015–2018

Socialdemokraterna 20

Moderaterna 11

Sverigedemokraterna 4

Vänsterpartiet 3

Miljöpartiet de gröna 3

Liberalerna 2

Centerpartiet 2

Kristdemokraterna 1

SPI Välfärden 1
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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

Gymnasieförvaltning*

Folkhälsoförvaltning

Barn- och  
utbildningsförvaltning*

Socialförvaltning

Kommunstyrelsens  
ledningskontor

K
o

m
m

un
al

a 
b

o
la

g

Örebro Läns Flygplats AB 5 %

Karlskogahem AB 100 %

Parkeringsaktiebolaget 
Råkan 10 %

Karlskoga Kommunhus AB  
100 %

Karlskoga Energi och miljö AB  
med dotterbolag 100 %

Örebroregionen Science Park 
AB 27 %

Karlskoga Centrumledning  
20 %

Karlskoga Näringsliv och  
Turism AB 100 %

Kommunalförbundet
Bergslagens Räddningstjänst 34 %

*Barn- och utbildningsförvaltningen och 

gymnasie förvaltningen blev en gemensam 

 förvaltning, skolförvaltning, den 1 juli 2017.
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I Karlskoga bubblade det även under 2017. Den 
starka tillväxten i näringslivet fortsatte med hög 
orderingång för flera av de stora företagen på 
orten. 

Att underlätta byggandet av fler bostäder och 
öka tillgången till planlagd mark är en viktig 
uppgift för kommunen. Under 2017 har kommunen 
ökat utbudet av attraktiv planlagd mark för de 
allt fler entreprenörer som vill bygga i Karlskoga. 
En markanvisningstävling genomfördes vid 
Aggerudsviken där fem företag lämnade förslag, 
och byggandet av ett 90-tal villor och lägenheter 
startade under året. 

Kontakten mellan kommunen och närings-
livet har också stärkts genom etableringen av ett 
industri råd och ett näringslivsråd.

Kommunen har gjort flera fysiska åtgärder 
i centrum för att göra staden tryggare och mer 
trivsam. Bland annat har kommunen i samarbete 
med andra aktörer gjort framgångsrika trygghets-
skapande åtgärder. Som ett resultat av det arbetet 
blev Karlskoga Purple Flag-certifierad av organi-
sationen Svenska Stadskärnor. 

Ombyggnaden av Alfred Nobels torg startade 
och bygger på resultaten av de senaste årens med-
borgardialoger. Målet är ett attraktivare centrum 
och en säkrare stadsmiljö för både gång-, cykel- 
och biltrafikanter.

Rävåsskolan återinvigdes efter ombyggnation 
som en ny modern skola med bevarade detaljer 
från den ursprungliga byggnaden. I samband med 
ombyggnationen byggdes också en helt ny matsal.

Viktiga händelser 2017

Jämställdhetsprojektet pågår för 

att säkra och utveckla kommunens 

arbete med att ge service på lika 

villkor till kvinnor och män.

Projektet #pluggavidare  startade 

– ett arbete för att förbättra 

attityder till skola och 

 utbildning.

I samverkan med olika 

aktörer har kom-

munen gjort 

framgångsrika 

trygghetsska-

pande åtgär-

der. Karlskoga 

blev certifierad 

av Purple Flag 

som en trygg och 

attraktiv kommun.

Två olika råd, 

Näringslivsrå-

det och Industri-

rådet, bild ades för att för stärka 

kontakten mellan kommunen och 

närings livet. 

Under våren genomförde kommun-

en en egen översyn av alla 

grupp bostäder enligt LSS. Den 

resulterade i en rapport med 

förslag på åt gärder för att  

 göra verksamheten  ännu bätt-

re. Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO, lyfter Karlskoga 

kommun som ett bra exempel 

på systematiskt kvalitetsarbete vad 

gäller bland annat Lex Sarah.



VIKTIGA hÄNDELSER

KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 201712

Kommunens idrottshallar förbättrades på olika 
sätt. En ”NoFall-skena” installerades i B-hallen 
(vid Nobelhallen). Den möjliggör för personer med 
funktionsnedsättning att åka skridskor och inlines. 
Även Stråhallen fick ett nytillskott i form av Värm-
lands första padeltennisbana.

Verksamheterna startade och genomförde som 
vanligt många projekt, där dessa två är extra bety-
delsefulla:

Projektet #pluggavidare som startade för att 
förbättra attityder till skola och utbildning. 

Jämställdhetsprojektet som ska säkra och 
utveckla kommunens arbete med att ge service på 
lika villkor till kvinnor och män. 

En annan viktig händelse är kommunens 
egen genomlysning som gjordes under våren av alla 

gruppbostäder enligt LSS. Detta efter att kommu-
nen gjort en Lex Sarah-anmälning till Inspektio-
nen för vård och omsorg, IVO. Genomlysningen 
resulterade i en rapport med förslag på åtgärder för 
att göra en redan väl fungerande verksamhet ännu 
bättre. IVO lyfter nu fram Karlskoga kommun som 
ett bra exempel på systematiskt kvalitetsarbete vad 
gäller bland annat Lex Sarah.

Slutligen genomförde Karlskogas nyinrättade 
ungdomsfullmäktige sitt första val, ett skolval 
som blev startskottet för ungdomsfullmäktiges 
verksamhet.

Rävåsskolan återinvigdes efter om-

byggnation som en ny modern skola 

med bevarade detaljer från den 

ursprungliga byggnaden. Om-

byggnationen omfattade även 

en helt ny matsal. 

En NoFall-skena instal-

lerades i B-hallen (vid 

Nobelhallen) som gör det 

möjligt för personer med 

funktions nedsättningar 

att åka skridskor och 

inlines. Även Stråhallen 

fick ett nytillskott, i form 

av Värmlands första padel-

tennisbana.

Ombyggna-

tionen av Alfred 

Nobels torg  inleddes. 

Cykel banan drogs om och för-

ändringen av  Urbrinken till gång-

fartsområde påbörjades. Allt för 

att skapa ett attraktivare centrum 

och öka trafiksäkerheten.

Kommunen har ökat utbu-

det av attraktiv planlagd 

mark för det ökande antal 

entreprenörer som vill bygga 

i Karlskoga. En markanvis-

ningstävling genomfördes vid 

Aggerudsviken där fem företag 

lämnade förslag. Byggandet av ett 

90-tal villor och lägenheter startade.

Karlskogas 

ungdoms-

fullmäktige 

 genomförde 

sitt första 

skolval och 

startade även 

 olika intresse grupper.
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2013 2014 2015 2016 2017

KommuNEN oCh KoNSoLIDERADE BoLAG (tkr)

Årets resultat 19 933 7 396 126 063 153 390 225 299

Nettoinvesteringar 670 400 288 300 182 491 267 837 304 429

Tillgångar 3 849 500 3 850 200 3 970 949 4 183 478  4 425 769

Eget kapital 689 725 703 300 851 900 1 005 281  1 230 461

Avsättningar och skulder 3 160 500 3 146 900 3 119 049 3 178 197  3 195 308

KommuNEN (tkr)

FRÅN RESuLTATRÄKNINGEN

Verksamhetens nettokostnader 1 393 048 1 444 687 1 479 790 1 529 891 1 597 130

Kronor per invånare 46 860 48 070 48 865 50 098 52 515

Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag 94,2 % 96,3 % 95,0 % 92,3 % 92,3 %

Skatteintäkter och statsbidrag 1 478 633 1 500 612 1 558 070 1 657 908 1 730 659

Förändring från föregående år 2,3 % 1,5 % 3,8 % 6,4 % 4,4 %

Finansnetto – 37 361 – 18 275 – 882 – 8 784 – 11 866

Årets resultat 48 224 37 649 77 398 119 233 121 663

Kronor per invånare 1 622 1 253 2 556 3 904 4 000

FRÅN BALANSRÄKNINGEN

Tillgångar 1 788 591 1 796 070 1 958 729 2 085 120 2 197 392

Kronor per invånare 60 165 59 761 64 681 68 280 72 252

Likvida medel 101 144 109 138 190 611 220 180 299 911

Kronor per invånare 3 402 3 631 6 294 7 210 9 861

Eget kapital 984 549 1 022 199 1 114 354 1 233 587 1 355 250

Kronor per invånare 33 119 34 012 36 798 40 395 44 562

Avsättning och skulder 804 041 773 872 844 375 851 532 842 142

Kronor per invånare 27 047 25 749 27 883 27 884 27 690

Soliditet 55,0 % 56,9 % 56,9 % 59,2 % 61,7 %

Soliditet med hänsyn till alla pensioner 2,1 % 6,6 % 12,5 % 19,1 % 24,9 %

ÖVRIGT

Nettoinvesteringar 120 936 92 478 68 587 95 539 89 263

Självfinansieringsgrad 91,1 % 110,5 % 208,7 % 193,2 % 207,2 %

Personalkostnader 1 197 140 1 206 674 1 271 612 1 366 843 1 440 087

Förändring från föregående år 2,9 % 0,8 % 5,4 % 7,5 % 5,4 %

I procent av skatteintäkter och statsbidrag 81,0 % 80,4 % 81,6 % 82,4 % 83,2 %

Antal invånare 31/12 29 728 30 054 30 283 30 538 30 413

Förändring från föregående år 97 326 229 255 – 125

Utdebitering per skattekrona 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03

Fem år i sammandrag
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Omvärldsanalys

Högkonjunktur 2017 och 2018
Svensk BNP har inte vuxit så snabbt under 2017 
som tidigare resultat och prognoser pekat på. Men 
konjunkturen har ändå förstärkts markant och även 
2018 kommer att präglas av högkonjunktur. Den 
svagare utvecklingen gäller dock inte antalet arbet-
ade timmar eller lönesumman, Sveriges Kommuner 
och Landstings (SKL) prognos innebär tvärtom 
en något starkare utveckling. Det innebär att det 
reala skatteunderlaget 2017 och 2018 fortsätter att 
öka ganska bra. Under 2018 väntas den ekonomiska 
utvecklingen dock bli svagare och högkonjunkturen 
når sin topp. Utvecklingen därefter är svår att 
prognostisera. SKL:s skatteunderlagsprognos för 
2019 bygger på ett antagande om en ganska snar 
återgång till ett neutralt konjunkturläge. Det inne-
bär att skatteunderlagets ökningstakt bromsar in 
kraftigt 2019 och 2020. Ett möjligt alternativ är att 
inbromsningen blir mindre kraftig men istället fort-
sätter under flera år. Oavsett hur snabbt det går står 
kommuner och landsting inom kort inför en mycket 
besvärlig obalans mellan snabbt växande behov 
beroende på befolkningsförändringar, samtidigt 
som skatteunderlaget växer långsamt.

Världsekonomin i mogen 
högkonjunktur
Världsekonomin är nu inne i vad som liknar en 
mogen högkonjunktur. Gott hushållshumör och 
ökande investeringsbehov bland företag driver 
normalt tillväxten i den här fasen, så även denna 
gång. Tillväxten är god i alla stora ekonomier och i 
de flesta delar av ekonomin. 

I Sverige har högkonjunkturen förstärkts och 
tillväxten har drivits av expansiv finans- och penning-
politik och stark byggkonjunktur. Osäker heten 
på bostadsmarknaden gör dock att bygg sektorn 

sannolikt försvagas även om prisnedgången väntas 
bli måttlig. Istället kommer bättre fart i exporten och 
ökande investeringar i industrin att bidra till fort-
satt god tillväxt, hjälpt av den svagare kronan.

Dämpad inflationsutveckling håller tillbaka 
räntorna, men till skillnad från för några år sedan 
har vi nu viss inflation. Det gör det möjligt för 
central banker att dra ner sina stimulanser och 
sakta börja höja sina räntor. De närmaste kvar-
talen gäller detta framför allt för den amerikanska 
centralbanken Federal Reserve, men i väntan på 
att andra följer efter finns utrymme för sakta 
stigande långräntor. 

Europa

Europa är den region där tillväxten överraskat 
mest de senaste månaderna. Uppgången drivs av 
såväl stigande sysselsättning och ökad konsumtion 
hos hushållen, som av ökande investeringar och 
stigande export. 

Prognosen för tillväxten landar på dryga 2 
procent. Inom eurozonen finns frågetecken kring 
framtida samarbetsformer, men det påverkar 
sannolikt inte marknaderna i närtid. Även Brexit- 
processen tros kunna ske utan allvarliga effekter, 
förutom motvind för brittisk ekonomi.

uSA

Amerikansk ekonomi växlade upp under 2017. Till-
växten får stöd av investeringar och nettoexport tack 
vare den svagare dollarn. Privat konsumtion bidrar 
också, men det låga sparandet minskar ut rymmet 
för konsumtionsökningar. Skattereformen ger ett 
visst stöd till ekonomin, men det totala bidraget 
från finanspolitiken blir begränsat. Prognosen är 
en tillväxt runt 2,5 procent 2018 och endast något 
lägre 2019.
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Kina

Kinas ekonomi fortsätter att imponera. Kraften 
kommer från två håll. Dels har en starkare global 
konjunktur stimulerat exporten. Dels har lättnader 
i kreditförhållanden stimulerat såväl bolåneaktivitet 
som bostadspriser, vilket i sin tur underlättat ökat 
byggande och ökad konsumtion hos hushållen. Fart-
ökningen ger möjlighet för myndigheter att strama 
åt penningpolitik och kreditmarknad, vilket mins-
kar de finansiella riskerna men dämpar tillväxten.

Statens finanser fortsatt starka
SKL förväntar sig ett lika stort överskott i den 
offentliga sektorns sparande 2017 som föregående 
år, det vill säga 1,2 procent av BNP. 2018 räknar SKL 
däremot med att överskottet blir lägre, efter som 
SKL räknar med de förslag som lades i budget-
propositionen för 2018 som försvagar sparandet 
med 40 miljarder kronor. Utgiftskvoten, det vill säga 
utgifter som andel av BNP, väntas bli densamma 2018 
som 2017 trots stora utgiftssatsningar. Förklaringen 
är delvis att BNP ökar relativt snabbt samtidigt som 
kostnaderna i samband med migrationen börjar 
minska. Inkomstkvoten faller där emot 2018, bland 
annat till följd av skattesänkningar till pensionärer.

Inkomster och utgifter
Inkomst- och utgiftskvoten utvecklas enligt SKL:s 
beräkningar i samma takt 2019–2021, vilket innebär 
att sparandet blir cirka 0,7 procent av BNP perioden 
ut. SKL utgår från att välfärdsåtagandet inte för-
ändras från och med 2019. Det innebär att ersätt-
ningsnivåerna i transfereringssystemen behålls och 
att den kommunala konsumtionen utvecklas i takt 
med befolkningen, vilket ger en ökning på 0,6 procent. 
SKL tar samtidigt hänsyn till att kostnaderna för 
flyktingmottagandet minskar 2017–2020, vilket 
dämpar kostnadsutvecklingen dessa år. Med dessa 
utgångspunkter uppstår ett gap mellan utvecklingen 
av utgifterna och inkomsterna.

För att kommunsektorn ska uppnå ett resultat 
på 1 procent av skatter och bidrag har SKL för 
beräkningens skull antagit att kommunalskatten 
höjs med 2,41 kronor fram till 2021 jämfört med 
dagens nivå. Det motsvarar 53 miljarder kronor i 
dagens penningvärde. Det ska inte ses som en prog-
nos, utan är ett sätt att illustrera gapet mellan skatte-
underlaget och kostnaderna. I verkligheten kommer 
anpassningen att ske genom en kombination av 
effektiviseringar, omprioriteringar, skattehöjningar, 
höjda statsbidrag och försämrat ekonomiskt resultat.

Skatteunderlaget
Det är inte BNP-utvecklingen som är viktigast för 
skatteunderlaget, utan antalet arbetade timmar 
och lönesumman i hela ekonomin. Den fortsatt 
positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att 
sysselsättningen och skatteunderlaget fortsätter 
växa relativt snabbt 2017 och 2018.

Antalet arbetade timmar passerade 2016 nivån för 
en neutral konjunktur. Under 2017 har det positiva 
arbetsmarknadsgapet successivt ökat och hög-
konjunkturen därmed stabiliserats. SKL:s prognos 
sträcker sig till slutet av 2018, den utveckling som 
förväntas därefter följer av att Sverige hamnar på 
en konjunkturneutral nivå vid slutet av 2019. Hur 
det faktiskt blir är svårt att veta. Ett långsammare 
förlopp skulle innebära att den svagare utvecklingen 
av skatteunderlaget 2019 delvis skjuts framåt. 

Situationen för kommunsektorns del blir 
problem atisk då befolkningen och behoven av skola, 
vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt.

Arbetsmarknaden
Arbetslösheten pressas tillbaka ner mot 6,2 procent 
2018. Det är svårt att nå lägre utan att arbetslösheten 
bland utrikes födda och personer som saknar utbild-
ning minskar markant. Arbetslösheten för födda i 
Sverige eller grannländerna är redan så låg att det 
är svårt att nå lägre.

Trots en alltmer ansträngd arbetsmarknad 
beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De 
genomsnittliga timlöneökningarna håller sig under 
och närmar sig den nivå (3,4 procent) som är fören-
lig med 2 procents inflation. I tidigare högkonjunk-
turer har ökningarna klart överstigit den nivån. 
Tolvmånaderstalen för KPIF, konsumentprisindex 
med fast ränta, har tillfälligt nått över 2 procent, 
men en starkare krona gör att inflationen pressas 
tillbaka 2018. Den fortsatt svaga prisökningstakten 
gör att Riksbanken dröjer med att höja styrräntan 
till hösten 2018.

Efter 2016 års snabba ökning bromsar ökningen 
av det reala skatteunderlaget på grund av den allt 
svagare utvecklingen av antalet arbetade timmar. 
Kommunsektorn står inför stora utmaningar vad 
gäller både ekonomi och verksamhet, där befolk-
ningsutvecklingen gör att kostnaderna ökar snabbare 
än intäkterna. Skattesatsen väntas bli höjd i fem 
kommuner och sänkt i fyra kommuner 2018. Det 
påverkar inte medelskattesatsen.
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Utmaningar för kommunerna
Efter 2016 års snabba ökning bromsas det reala 
skatteunderlagets ökningstakt på grund av den 
allt svagare utvecklingen av arbetade timmar. 
Situationen för kommunsektorns del blir särskilt 
problematisk av att befolkningen och behoven 
av skola, vård och omsorg fortsätter att växa i 
snabb takt. Kommunsektorn står inför stora 
verksamhets mässiga och ekonomiska utmaningar. 
Utvecklingen går nu in i ett skede som innebär att 
kostnaderna som hör ihop med befolkningsföränd-
ringarna ökar snabbare än intäkterna. Det kräver 
ett nytt synsätt på kommunal välfärd och en rad 
åtgärder från stat, kommuner och landsting.

Skattesatsen höjs i fem och sänks i fyra kommu-
ner 2018. Det påverkar inte medelskattesatsen.

Det starka verksamhetstrycket de kommande 
åren samtidigt som ökningen av skatteunderlaget 
bromsar in, ställer kommunerna inför svåra pro-
blem som kräver åtgärder på såväl kostnads- som 

intäktssidan. Några utmaningar är att integrera 
flyktingar på arbetsmarknaden och att börja 
använda smartare metoder och arbetssätt i verk-
samheten.

Effektiviseringar är inget nytt utan något som 
kommunerna alltid arbetar med. Det har också 
skett stora ambitionshöjningar över tid, det peda-
gogiska innehållet i förskolan är till exempel avse-
värt större nu än för 20 år sedan – en utveckling 
som lär fortsätta. Det har länge pratats om teknisk 
utveckling i form av digitalisering av administra-
tion och verksamhet och nu börjar det komma 
igång på vissa håll. Några exempel är e-ansökan 
om bygglov, fjärrundervisning, så kallat flippat 
lärande, nattkameror och sensorer inom hem-
tjänsten, robotar inom omsorg, digital insamling 
av uppgifter vid ansökan om ekonomiskt bistånd 
och även robotiserad inläsning av ansökan, som 
avsevärt förkortar handläggningstiden.

Befolkningsutveckling och prognos
Den 31 december 2017 hade Karlskoga 30 413 
invånare enligt statistik från Statistiska central-
byrån, SCB. Befolkningen har ökat varje år sedan 
2012 men 2017 minskade den med 125 invånare. 

Ökningen sedan 2013 är totalt 685 invånare. Födel-
seunderskottet var 66, invandringsöverskottet 241, 
inrikes flyttningsunderskott 305 och SCB:s juste-
ringspost var +5 personer för 2017. 

Befolkningsutveckling i Karlskoga 2013–2017

2013 2014 2015 2016 2017 Totalt

29 728 30 054 30 283 30 538 30 413  

Förändring 326 229 255 –125 685

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.



uTmANINGAR oCh mÖjLIGhETER

19KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2017 19

Utmaningar och möjligheter

Bostäder
Under några år har Karlskoga inte haft några 
lediga bostäder, vilket har hindrat kommunen att 
växa. Flera nya aktörer har dock sett Karlskogas 
potential som bostadsort och 2017 färdigställdes 
en första etapp med 16 bostadsrätter. Ytterligare 
18 bostadsrätter påbörjades och det kommunala 
bostadsbolaget började bygga 40 hyresrätter i centr-
ala Karlskoga. 

En rad företag arbetar även med pågående 
planering av radhus i form av bostadsrätter som de 
flesta efterfrågar. En fördel är att kommunen har 
både färdigplanerad mark och mark som relativt 
enkelt kan planläggas i samverkan med olika 
exploatörer. Kommunen gjorde under året flera 
strategiska markköp för att fylla på markreserven 
och skapa fler alternativ. Det är viktigt att kommu-
nen snabbt kan hantera planläggning och bygglov 
när intresset är högt för att investera och bygga. 

Vad gäller villabyggande har de mest attraktiva 
kommunala tomterna sålts de senaste två åren 
och nya områden är under planering. Det finns 
fortfarande ett ganska stort utbud av attraktiva 
tomter även på privat mark. Pågående utbyggnad 
av vatten och avlopp intensifieras framöver genom 
beslutet 2017 att utvidga verksamhetsområdet för 
allmänt va. Det öppnar upp fler attraktiva områ-
den för åretruntboende. 

Arbetet med en ny stadsdel i Hägnanområdet 
strax söder om Alfred Nobels Björkborn inled-
des formellt. Förhandlingarna fortsätter med 
intressenter om att bygga i stadskärnan där 
bostäder måste kombineras med andra funktioner. 
Kommunfullmäktige antog 2017 ett nytt bostads-
planeringsprogram som utgår från att planeringen 
av bostäder ska ta sikte på 33 000 invånare år 2030.

Näringsliv och handel
Det går mycket bra för näringslivet i Karlskoga 
och många företag expanderar och rekryterar. 
När befintliga företag ska expandera innebär det 
planmässiga och logistiska utmaningar som kräver 
snabb, effektiv och samordnad handläggning, 
något som oftast är en styrka hos små och medel-
stora kommuner. Utöver bostadsbrist har det 

under 2017 även börjat uppstå lokalbrist. Hittills 
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 dock viktigt att så fort som möjligt börja plan-
lägga ett eller två nya planläggningsområden med 
större sammanhängande ytor, över 20 hektar. 
Företagens expansionstakt är beroende av en trygg 
kompetensförsörjning i framtiden. Här anknyter 
näringslivets behov till bostadsmarknaden, efter-
som ett varierat och attraktivt bostadsutbud är 
oerhört viktigt för att de expanderande företagen 
ska kunna rekrytera rätt kompetens. Karlskoga 
kommuns samarbete med Business Region Örebro 
är en samordnande resurs, främst vad gäller för-
frågningar om nyetablering.
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Förbättrad rankning  
hos Svenskt Näringsliv
Karlskoga förbättrade sin placering i Svenskt 
Näringslivs rankning från plats 221 år 2016 till 
plats 193 år 2017, en klättring med 28 platser och 
Karlskogas bästa placering på sju år i Svenskt 
Näringslivs mätning. Orsaken är delvis ett ökat 
engagemang från kommunens sida men också en 
gynnsam konjunktur i allmänhet, som gett flera 
ny- eller ometableringar och expansioner inom 
näringslivet.

När det gäller kommunpolitikers och tjänste-
mäns attityder till företagande har Karlskogas 
rankning stigit med 18 respektive 20 platser, men 
kommunen är fortfarande en bit under riksgenom-
snittet. Mediers attityder till företagande ligger för 
Karlskogas del över riksgenomsnittet. När det gäller 
tillgång till kompetens har resultatet försämrats.

Vad gäller allmänhetens attityder till företag-
ande har Karlskogas rankning sjunkit med 82 
platser till plats 236. Observera att detta är hur 
företagen upplever allmänhetens attityder, det är 
alltså inte baserat på någon undersökning om all-
mänhetens faktiska attityder till företagande.

Den mest glädjande och tyngst vägande 
delrankningen är företagens sammanfattande 
omdöme om företagsklimatet i kommunen. Här 
har Karlskoga gjort ett stort lyft och hamnar 
på plats 142 för år 2017 mot plats 224 år 2016, en 
klättring med hela 82 platser. Det är ett mycket gott 
betyg till Karlskogas näringsliv och kommunens 
engagemang i de här frågorna. 

Under 2017 har Karlskoga kommun inrättat ett 
industriråd samt ett näringslivsråd som samman-
träder fyra gånger per år.

Det helägda kommunala bolaget Karlskoga 
Näringsliv och Turism AB har fortsatt med sitt vik-
tiga näringslivsfrämjande arbete, med turism- och 
besöksnäringsverksamhet samt varumärkesstärk-
ande satsningar på evenemang och arrangemang. 
Handeln har kontinuerligt ökat och gått allt 
bättre under senare år med nyetableringar av flera 
nationella kedjor. Den största utmaningen är fort-
farande att få till nya centrala lokaler som passar 
för handel. Intressenter finns men kombinationen 
lokaler och bostäder förutsätter samordning och 
samarbete med flera aktörer. Det pågår dock långt 
framskridna samtal som förhoppningsvis ska leda 
till byggprojekt i stadskärnan. Karlskoga håller 
också på att få ett ökat antal hotellrum efter att de 
minskade för några år sedan.

Kommunikationer
Arbetet med att öka trafiksäkerheten på E18 
genom Karlskoga har intensifierats 2017 och inom 
ett år planeras den större ombyggnaden påbörjas, 
Ekebykorset i västra Karlskoga. Under 2017 tog 
Trafikverket fram en vägplan och kommunen en 
detaljplan för korsningen. Förprojektering för 
korsningarna Sommarvägen och Österleden inleds 
förhoppningsvis hösten 2018 och ambitionen är att 
även dessa korsningar ska vara ombyggda inom 
3–4 år. Många andra åtgärder längs E18 bör också 
genomföras de närmaste åren.

En ny gång- och cykelbro över Timsälven, som 
binder samman gång- och cykelvägsnätet längs 
stranden, finns inlagd i investeringsbudgeten och 
projektering inleds inom kort.

En stor omläggning av kollektivtrafiken i hela 
västra länsdelen och Karlskoga tätort genom-
fördes hösten 2016. Viktiga delar i omläggningen 
är att sammanföra skolskjuts- och linjetrafik, 
nya regionala busslinjer Karlskoga–Nora och 
Karlskoga–Degerfors på ”Kosia” väster om Möck-
eln samt snabbare och tätare busstrafik och med 
gen linjedragning. 

Omläggningen har dock skapat ett tydligt 
missnöje med busstrafiken i Karlskoga tätort. 
Under 2017 gjorde kommunen därför en översyn 
av trafikomläggningen. Efter översynen har linjer 
ändrats och ett flertal hållplatser har tillkommit 
eller byggts om. Frågan kring att införa flexbuss-
trafik som komplettering till linjetrafiken återstår 
att lösa. Det görs i ett gemensamt projekt mellan 
Karlskoga kommun och Region Örebro län under 
de närmaste tre åren.   

Busshållplatsen vid Villingsberg har öppnats 
igen efter att denna och övriga busshållplatser 
längs E18 mot Örebro byggts om och fått fullt 
modern och trafiksäker standard.

Arbetet med Nobelbanan

Kommunen är väldigt delaktig i utredningen 
av en framtida Nobelbana (del av sträckan 
Oslo–Stockholm), som samordnare mellan kom-
muner i regionen och som en viktig part till övriga 
regioner och aktörer. Karlskoga leder nu arbetet 
med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Nobel-
banan genom Kristinehamn, Karlskoga, Lekeberg 
och Örebro kommuner. Åtgärdsvalsstudien som 
Trafikverket gjort blev klar hösten 2017 och visar 
tydligt behovet av bättre järnvägsförbindelser 
mellan Oslo och Stockholm, inklusive en ny bandel 
mellan Kristinehamn och Örebro via Karlskoga.
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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. 
Själva utbyggnadsarbetet kan börja 2018 enligt 
utbyggnadsplanen. Under 2017 byggdes den pla-
nerade överföringsledningen till Villingsberg, som 
kommer tas i bruk 2018. En överföringsledning 
från Degerfors, som bland annat tryggar vatten-
försörjningen till Karlskoga lasarett, togs i bruk 
2017 och för närvarande pågår utbyggnad från 
denna till ett nytt bostadsområde vid Äspenäs. 
En utredning om reservvatten för hela Karlskoga 
kommun visar att det behövs en fortsatt utredning 
av en specifik vattentäkt, som bör kunna inledas 
2018. Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar 
reservvattentäkt som kan försörja både Karlskoga 
och Degerfors.

Inkludering, mångfald och integration

Vid årsskiftet 2017–18 hade 208 nyanlända med 
uppehållstillstånd flyttat in till kommunen. Av dessa 
var 103 vuxna mellan 20 och 64 år. Vid årsskiftet 
2017–18 bodde även 253 asylsökande i kommunen. 
Siffrorna är framtagna av Migrationsverket.

Projektet IT-guide

Kommunen genomförde projektet IT-guide, där 
närmare 20 ungdomar i åldern 16–19 år på olika 
platser har genomfört 119 aktiviteter med drygt 400 
besökare under året. Projektet handlar om att skapa 
kunskap och digital delaktighet, och har även riktat 
sig till nyanlända och asylsökande samt seniorer. 

Samverkan med civilsamhället och 
Arbetsförmedlingen

Samverkan och samarbete präglade integrations-
arbetet under 2017. Det lokala integrationsnät-
verket med ett 30-tal deltagare från olika verk-
samheter inom det civila samhället, har träffats 
regelbundet för planering och erfarenhetsutbyte. 

Kommunen startade samarbetet Jobskills till-
sammans med Arbetsförmedlingens enhet för asyl-
sökande. Ett annat nära samarbete med Arbets-
förmedlingen är de så kallade extratjänsterna, som 
nu även civilsamhällets aktörer kan använda inom 
sina verksamheter. I övrigt har kommunen deltagit 
i seminarier, konferenser och nätverksträffar på 
regional och nationell nivå för att fördjupa samver-
kan med fler aktörer och myndigheter.

Finskt förvaltningsområde

Finskt förvaltningsområde synliggjordes i samband 
med Finlands 100-årsjubileum 2017. Tyngdpunkten 
låg på tvåspråkiga aktiviteter för att sprida inform-
ation och kunskap till majoritetsbefolkningen. 
Kommunens förvaltningar bör ta större ansvar för 
att tillgodose behovet av finskspråkig service, främst 
inom barn- och äldreomsorg. Servicecentrets finsk-
språkiga personal har tagit stort ansvar i servicen 
till finskspråkiga kunder.

Framöver bör kommunen satsa mer på utbild-
ningar och kunskapsspridning inom förvaltningar 
och nämnder.

Finansiella utmaningar
Under 2017 förbättrades likviditeten i både kommu-
nen och kommunkoncernen. Arbetet med en tioårs-
plan och omorganisation för energibolaget väntas 
kunna förbättra likviditeten ännu mer. 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 brandstation. Dessa invest-
eringar tillsammans med energibolagets satsningar 
på vattenkraft och biogas gör att kommunkoncer-
nens samlade låneskuld är 2,4 miljarder kronor. 
Av detta är kommunens låneskuld 400 miljoner, 
vilket kommunen anser rimligt. En hög låneskuld i 
koncernen påverkar dock resultatet och likviditeten 
negativt på grund av höga räntekostnader. För 
första gången på många år finns nu planer på att 
amortera på banklånen, för att minska den totala 
låneskulden i kommunkoncernen.
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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 medborgarna.

För att uppnå en god ekonomisk hushållning 
krävs ett ekonomiskt resultat som är betydligt 
högre än en budget i

balans. Karlskoga uppnår god ekonomisk hus-
hållning 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 
skattepengarna 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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mÅLuPPFyLLELSE oCh GoD EKoNomISK huShÅLLNING

Grundläggande värderingar
Det finns inte alltid en checklista eller rutin som 
anger hur man som chef eller medarbetare i 
kommunen ska agera i olika situationer för att för-
verkliga de politiska målen. Därför har kommunen 
arbetat fram några gemensamma värderingar för 
att stärka och vägleda ledar- och medarbetar-
skapet, särskilt i mötet med medborgaren och 
brukaren.

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.
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Teckenförklaringar
Måluppfyllelse

      Målet är uppnått

     Målet är inte uppnått

     Målet är delvis uppnått

     Ingen utvärdering

Nivåer för styrmått

     Uppfylld nivå (>95 % av målvärdet)

     Inte uppfylld nivå (<65 % av målvärdet)

     Delvis uppfylld nivå (65–95 % av målvärdet)

     Ingen utvärdering

Trend sedan 2015
ÒÒÒ Utvecklingen är positiv

ÒÔÒ Utvecklingen är negativ

ÒÎÒIngen tydlig utvecklingsriktning

Jämfört med andra kommuner

ÒzÒBland de 25 % bästa

Ò�ÒBland de 25 % sämsta

Ò�ÒBland de 50 % i mitten

Utifrån att fyra fullmäktigemål bedöms vara helt 
uppnådda, tre fullmäktigemål delvis uppnådda 
samt ett mål helt och ett mål delvis uppnått av de 
finansiella målen, bedömer kommunen samman-
taget att Karlskoga kommun har en god ekonomisk 
hushållning i sina verksamheter.

Finansiella mål
Bedömning/mål Kommentar och åtgärder utifrån analys 

av resultat

Måluppfyllelse

Förändring av eget kapital ska vara positiv och utgöra 

minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Det 

innebär att årets resultat ska vara 33,7 mnkr för 2017. 

Syftet med målet är att verksamheten varje år ska ge 

pengar till egenfinansiering av investeringar, skapa förut-

sättningar för att minska låneskulden och trygga framtida 

pensionsåtaganden. Ambitionen är att öka nivån på resul-

tatet successivt för att konsolidera kommunens ekonomi.

Kommunen uppfyllde målet med ett resultat 

på +121,7 mnkr vilket var 7,0 procent av skat-

ter och generella statsbidrag. 

Investeringar ska som huvudregel uppgå till maximalt 

avskrivningsnivå. 

Syftet med målet är att kunna egenfinansiera investeringar, 

minska låneskulden och stärka soliditeten. Investeringar 

är summan av årets investeringsbudget och överföring av 

oanvänd investeringsbudget från tidigare år.

Investeringarna 2017 uppgick till 89,3 mnkr 

medan avskrivningarna uppgick till 

63,3 mnkr.

Kommunen uppfyllde inte målet. 

måluppfyllelse
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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 social/kulturellt, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling

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

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

morgondagens samhälle

medborgar-/brukarperspektiv

Medborgarna fortsätter att vara mycket nöjda med 
Karlskogas bemötande via e-post och telefon och 
Karlskoga var fortsatt bland landets 25 procent 
bästa kommuner inom dessa serviceområden. 
Kommunens brukare är som helhet nöjda med 
kommunens verksamheter och resultatet har för-
bättrats från föregående år. Den upplevda trygg-
heten fortsätter däremot att minska. Tryggheten 
hos ungdomar och elever i Karlskoga minskade 
bland både pojkar och flickor. Flickor är fort-
farande den grupp som upplever mest otrygghet, 
vilket är ett problemområde som behöver priorite-
ras framöver. 
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Bedömning/mål Styrmått Uppnått resultat och planerade åtgärder 

utifrån aktuellt resultat

Nivå

Styrmått

Trend Jäm 

förelse

1. Karlskoga 

är en attraktiv 

kommun som är 

välkomnande, 

trygg och säker 

för alla

Hur trygga medborgarna 

känner sig i Karlskoga

I samverkan med andra aktörer har kommu-

nen arbetat med utvärdering, handlingsplan 

och åtgärder och blev certifierad som en 

trygg, säker och attraktiv kommun enligt 

Purple Flags1 kriterier i oktober.

Kommunen har tillsammans med polisen 

gjort en trygghetsundersökning och tagit 

fram förslag till nya medborgarlöften. 

Efter signaler om oro i sydvästra stadsdelen 

har kommunen startat trygghetsvandring och 

samordnat ett trygghetsskapande arbete i 

området vilken har lett till beslut om ny belys-

ning, slyröjning, bortforsling av skrotbilar och 

möte med näringsidkare.

Skadegörelse har lett till att kommunen satt 

in extra ronderande bevakning vilket har 

minskat skadegörelsen.

Kommunen och polisen har brottsföre -

byggande möten varje månad med 

räddnings tjänst, bevakningsföretag och 

bostadsbolag, för att dela information som 

ska leda till praktiska insatser.

ÒÒ 

Andel ungdomar i års-

kurs 9 som känner sig 

trygga i Karlskoga

Kommunen har skapat samverkan och 

övergripande struktur för trygghetsarbetet. 

Samverkansöverenskommelsen 2018 ska 

fokusera på barn och unga, särskilt flickor. 

ÒÔ 

Andel elever i grund-

skolans årskurs 5 och 8 

samt i grundsär skolan 

som uppger att de 

känner sig trygga

Den upplevda tryggheten bland elever i 

årskurs 5 har minskat. Kommunen behöver 

samla mer information om det för att göra 

en säkrare analys. För årskurs 8 är resulta-

ten på liknande nivå som tidigare. Pojkarna 

känner sig tryggare än flickorna.

ÒÔ 

Andel av Karlskogas 

(egna) publika lokaler 

som är fysiskt tillgäng-

liga för alla

Kommunen har satsat på tillgänglighet vilket 

syns i resultaten. Åtgärder vidtas löpande 

vid renovering och upptäckta brister, samt 

vid nybyggnation. Främst är det åtgärder för 

rörelsehindrade och personer med nedsatt 

syn och hörsel. I äldre lokaler kan kraven på 

tillgänglighet vara svåra att uppfylla då kost-

naden för ökad tillgänglighet är stor. Kommu-

nen försöker åtgärda dessa inom ramen för 

budget samt med extra anslag på 200 tkr från 

Rådet för funktionshinderfrågor (RFF).

ÒÒ 

1 Purple Flag är ett certifieringsprogram för att göra städer säkra, trygga och levande även kvällar och nätter.
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Bedömning/mål Styrmått Uppnått resultat och planerade åtgärder 

utifrån aktuellt resultat

Nivå

Styrmått

Trend Jäm 

förelse

Andel ensamkommande 

barn och unga som upp-

lever att kommunens 

mottagande är gott

Verksamheten deltar i regionens brukar-

undersökningar två gånger per år. I regio-

nens enkät får brukarna frågor om bland 

annat möjligheten till hjälp och stöd från 

personalen och brukarnas generella nöjdhet. 

Nöjdheten var över 90 procent 2017. 

ÒÎ  

Helhetsbedömning av 

kommunen som en plats 

att leva och bo på

Resultatet i medborgarundersökningen 

visade en svagt positiv trend. Fritids-

möjligheterna, det kommersiella utbudet 

och utbildningsmöjligheterna är styrkor. 

Svaga sidor är bostadssituationen och 

trygghet. Bostadsbyggandet ökade under 

2017 och trygghetsarbetet intensifierades 

bland annat med ett projekt inom de syd-

västra delarna av Karlskoga. Karlskogas 

stadskärna certifierades av Svenska stads-

kärnor enligt Purple Flag. Metodiken har 

sedan tillämpats i andra områden. 

ÒÎ  

Kommunens placering 

enligt undersökningen 

Bäst att bo

Kommunen är på ungefär samma nivå som 

tidigare. Inför kommande år ska detta mått 

övergå till att bli enbart ett nyckeltal. I rank-

ningen av bästa landsbygdskommun ligger 

Karlskoga kommun på plats 38 av 164.

 Ò 
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Bedömning/mål Styrmått Uppnått resultat och planerade åtgärder 

utifrån aktuellt resultat

Nivå

Styrmått

Trend Jäm 

förelse

2. Medborgarna 

känner sig nöjda 

med den kom-

munala verksam-

hetens kvalitet 

och service

Hur nöjda kommunens 

brukare är med verk-

samheterna/tjänsterna

Den totala brukarnöjdheten ökade. Resul-

tatet inkluderar alla nämnder. Nöjdheten 

varierade mellan 53 och 93 procent. 

Nöjdheten är högst hos brukarna i kultur-

nämndens och socialnämndens verksam-

heter. Varje nämnd gör egna åtgärdsplaner 

utifrån analyser och resultat.

ÒÎ  

Andel medborgare som 

upplever ett gott bemö-

tande vid kontakt med 

kommunen per telefon

Karlskoga kommun var bland de allra bästa 

kommunerna vad gäller bemötande i telefon 

även 2017.

Kommunens servicecenter som en väg in 

bidrar starkt till resultatet. Det ger också 

förutsättningar att arbeta med att behålla det 

goda resultatet och utveckla servicegraden 

ännu mer. 

ÒÎ  Òz 

Hur väl medborgarna 

upplever att de har infly-

tande över kommunens 

verksamheter

Nöjd-kund-index ökade med fyra enheter 

mellan 2014 och 2016. Målet mäts nästa gång 

2018. Kommunen fortsätter med medborgar-

dialoger och brukardialoger samt dialoger i 

olika kanaler. Målet är väl förankrat hos både 

förtroendevalda och tjänstepersoner och med-

borgardialogen är en del av styrprocessen.

 Ò 

Kvalitetsaspekter inom 

särskilt boende

Det handlar framöver om att behålla de goda 

resultaten genom till exempel genomförande-

planer med individuella mål för att forma 

insats utifrån önskemål. Kommunen arbetar 

även med att införa IBIC (Socialstyrelsens 

arbetssätt ”individens behov i centrum”).

När det gäller möjlighet till parboende finns 

ett antal platser och frågan finns med inför 

nybyggnation av vårdboende. Det finns också 

en plan för internetmöjligheter.

ÒÒ Òz 

Vad kommuninvånarna 

tror eller tycker om 

idrotts- och motions-

anläggningarna

Mätningen 2016 visade att nöjdheten ökade, 

främst bland yngre, och resultatet är bättre 

än i jämförbara kommuner.

Veckovis tillsyn sker av spontananläggningar 

såsom utegym, skatepark och båtiläggnings-

ramper.

Höstens enkät visade att brukarna är mycket 

nöjda med skötseln av verksamhetsytorna för 

träning med mera. 

Belysning och stolpar vid Nobelspåret ska 

bytas ut 2018.

ÒÒ 
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Bedömning/mål Styrmått Uppnått resultat och planerade åtgärder 

utifrån aktuellt resultat

Nivå

Styrmått

Trend Jäm 

förelse

Vad kommuninvånarna 

tror eller tycker om 

kultur verksamheten

Mätningen 2016 visade att nöjdheten ökade, 

främst bland yngre, och resultatet är bättre 

än i jämförbara kommuner. 

Karlskoga har många amatörkonstnärer som 

bland annat visar upp sina alster i ”Konst runt 

Möckeln”, vilket tyder på ett stort intresse för 

konst och konsthantverk. Konsthallen erbjuder 

en mängd utställningar av både lokala, natio-

nella och internationella konstnärer.

Motorsportsveckan utökade sitt utbud 

genom Konst Fart & Design där besökare ta 

del av olika konstuttryck på många platser.

ÒÎ  

3. Karlskoga 

kommun priori-

terar främjande 

och förebyg-

gande insatser 

för ekonomiskt 

utsatta barn och 

unga

Antal erbjudna 

ferieplatser

Kommunen fick mer pengar via Arbets-

förmedlingen vilket möjliggjorde fler ferie-

platser.

ÒÒ 

Hur nöjda kommunens 

feriepraktikanter är med 

sin feriepraktik som 

helhet 

En första nollmätning gjordes där en stor 

andel praktikanter var nöjda.

Antal timmar/vecka 

i snitt som fritids-

gårdarna2 är öppna 

efter skoltid under 

verksamhets året

Öppettiderna har inte förändrats. Öppettider 

och bemanning bestäms av budgeten. Flera 

insatser har gjorts för att skapa en tryggare 

miljö och få fler grupper att besöka fritids-

gården.

ÒÎ  

Andel barnhushåll som 

blivit självförsörjande 

efter avslutad arbets-

marknadsåtgärd

Under 2017 gick 143 personer vidare från 

AME. 61 personer hör till hushåll som där-

efter har fått ekonomiskt bistånd. Av dessa 

61 var 27 hushåll med barn under 19 år. Styr-

måttet är nytt och saknar målvärde för 2017. 

Jämfört med 2015 och 2016 går det inte att 

se någon trend. 

Inom ekonomiteamet och AME pågår en kart-

läggning av flödet, med fokus på den priorite-

rade gruppen barnhushåll. Syftet är att få fler 

personer till självförsörjning.

2 Stacken och Skrantagården.
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Resultat för styrmått
Styrmått Resultat

 2015

Resultat

 2016

2017 Procent av 

målvärdeMålvärde Resultat

1.1 Hur trygga medborgarna känner sig i Karlskoga 

(index 0–100)

-

Totalt:  54

Kvinnor: 50 

Män: 59 -

Totalt:  

Mäts 2018

1.2 Andel ungdomar i årskurs 9 som känner sig 

trygga i Karlskoga (%)

- -

Totalt: 90

Flickor: 84

Pojkar: 96

Totalt: 72

Flickor: 63

Pojkar: 81

80

75

84

1.3 Andel elever i grundskolans årskurs 5 och 8 

samt i grundsärskolan som uppger att de känner sig 

trygga (%) Åk 5: 95

Flickor: 96 

Pojkar: 95

Åk 8: 89

Flickor: 88 

Pojkar: 91

Grsär: 94 

Åk 5: 89

Flickor: 87 

Pojkar: 91

Åk 8: 80

Flickor: 77 

Pojkar: 86 Total: 90

Åk 5

Totalt: 76

Flickor: 71 

Pojkar: 81

Åk 8

Totalt: 82 

Flickor: 80 

Pojkar: 85

84

79

90

91

89

94

1.4 Andel av Karlskogas (egna) publika lokaler som 

är fysiskt tillgängliga för alla (%) 58 62 Totalt: 62 Totalt: 61 98

1.5 Andel ensamkommande barn och unga som 

upplever att kommunens mottagande är gott (%) - Totalt: 86 Totalt: 90 Totalt: 86 96

1.6 Helhetsbedömning av kommunen som en plats 

att bo och leva på (index 0–100)

-

58

Kvinnor: 58 

Män: 59 -

Totalt:  

Mäts 2018

1.7 Kommunens placering enligt undersökningen 

Bäst att bo (plats av 290) Totalt: 115 Totalt: 113 105 Totalt: 116

2.1 Hur nöjda kommunens brukare är med verksam-

heterna/tjänsterna som helhet (%) 73 68 80 Totalt: 79 99

2.2 Andel medborgare som upplever ett gott bemö-

tande vid kontakt med kommunen per telefon (%) - 85 85 Totalt: 893 105

2.3 Hur väl medborgarna upplever att de har 

inflytande över kommunens verksamheter 

(nöjd-inflytande-index) - 41 -

Totalt:  

Mäts 2018 

2.4 Kvalitetsaspekter inom särskilt boende  

(% av maxpoäng) 57 69 70 Totalt: 84 120

2.5 Vad kommuninvånarna tror eller tycker om 

idrotts- och motionsanläggningarna (% mycket 

nöjd/ganska nöjd)

(2014)

Totalt: 59

Kvinnor: 61

Män: 57

Totalt: 64

Kvinnor: 63

 Män: 64 -

Totalt:  

Mäts 2018

2.6 Vad kommuninvånarna tror eller tycker om 

 kulturverksamheten (index 0–100)

(2014)

Totalt: 68

Kvinnor: 71

Män: 65

Totalt: 70

Kvinnor: 73 

Män: 67 -

Totalt:  

Mäts 2018

3.1 Antal erbjudna ferieplatser (antal/år) 250 250 250 270

3.2 Hur nöjda kommunens feriepraktikanter är med 

sin feriepraktik som helhet (% mycket nöjd/ganska 

nöjd) - - -

Totalt: 83

Kvinnor: 83

Män: 82

3.3 Antal timmar/vecka i snitt som fritidsgårdarna är 

öppna efter skoltid under verksamhetsåret 42 42 42 Totalt: 42 100

3.4 Andel barnhushåll som blivit självförsörjande 

efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd (%) Totalt: 52 Totalt: 45 Totalt: - Total: 56 

3  Ny mätmetod från SKL, en fyrgradig skala används från och med 2017 då alla kommuner har uppnått goda resultat med 
tidigare mätmetod.
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Nyckeltal
Anmälda våldsbrott (antal per 1 000 invånare)  

Resultat 

2014

Resultat

2015

Resultat 

2016

Resultat 

2017

10,3 9,3 9,0

Eftersläpning 

redovisning

Antal nyttjade feriepraktikplatser 

Resultat 

2014

Resultat

2015

Resultat

2016

Resultat 

2017

249 240 235

249

Kvinnor: 126

Män: 123

Antal barn berörda av verkställda avhysningar i 

 Karlskoga (antal per 100 000 invånare)

Rapporteringsansvar: Kommunstyrelsen

Resultat 

2014

Resultat

2015

Resultat

2016

Resultat 

2017

7 0 0

Eftersläpning 

redovisning

Antal utrustningslån i fritidsbank (antal per år)

Resultat 

2014

Resultat

2015

Resultat

2016

Resultat 

2017

  1 786 3 424

Hur nöjda besökarna till den kommunala öppna för

skolan är som helhet (% mycket nöjda/ganska nöjda)

Resultat 

2014

Resultat

2015

Resultat

2016

Resultat 

2017

- - 100 100

Andel hushåll med barn (0–18 år) som långvarigt 

uppbär ekonomiskt bistånd (%)

Resultat 

2014

Resultat

2015

Resultat

2016

Resultat 

2017

- 40 47 38

medarbetarperspektiv

Välfärdssektorn i Sverige har ett stort rekryterings-
behov de kommande åren. I Karlskoga ökar andelen 
äldre invånare markant de närmaste 20 åren. För 
att kunna fortsätta leverera välfärdstjänster av 
bästa kvalitet måste kommunen arbeta för att 
medarbetare ska vilja stanna kvar och att nya 
kompetenta medarbetare söker sig till Karlskoga. 
Ett starkt arbetsgivarvarumärke är en viktig fram-
gångsfaktor för att lyckas.

Resultaten i HME-enkäten (hållbart medarbetar-
engagemang) är fortfarande på en hög nivå även 
om alla delindex har sjunkit jämfört med 2016. Det 
syns inga skillnader i engagemang mellan könen 
men däremot mellan förvaltningarna. Folkhälso-
förvaltningen hade en oförändrad nivå medan 

övriga har sjunkit i index. Kvinnornas resultat har 
sjunkit med 3 procentenheter sedan 2016 medan 
männens har sjunkit med 1 procentenhet.

Medarbetares syn på ledarskap och motivation 
har förändrats enligt årets HME-enkät. Index för 
ledarskapet har sjunkit med 3 procentenheter och 
för motivation med 2 procentenheter. Medarbetar-
nas syn på styrningen var kvar på nästan samma 
nivå som 2016. Resultatet sammanställdes i slutet 
av augusti och fortsatt uppföljning och analys 
gjordes under årets andra halva. Andelen som kan 
rekommendera den egna arbetsplatsen var 71 (av 
100) och där redovisas resultatet på ett annat sätt 
än 2016. För att stärka ledarskapet deltar cheferna 
i kommunen i olika chefs- och ledarutvecklings-
insatser som ska fortsätta. 
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Bedömning/mål Styrmått Uppnått resultat och planerade åtgärder 

utifrån aktuellt resultat

Nivå

Styrmått

Trend Jäm

förelse

4. Karlskoga 

kommun är en 

attraktiv arbets-

givare, där alla 

har samma 

möjlig heter 

Kommunens 

medarbetar index

Styrmåttet är inte aktuellt 2018 då medarbetar-

undersökningen görs vartannat år. 

Kommunens ledar-

skapsindex

Styrmåttet är inte aktuellt 2018 då medarbetar-

undersökningen görs vartannat år.

Hur många av kommu-

nens medarbetare som 

kan rekommendera den 

egna arbetsplatsen

Inget målvärde är satt för 2017 eftersom en 

annan mätmetod används. Resultatet 2017 

visar samma nivå som 2016.

Medarbetarnas upp-

levda motivation i arbetet

Det finns förslag på ett medarbetarutvecklings-

program för att öka motivationen.
ÒÎ  

Medarbetarnas uppfatt-

ning om sin närmaste 

chef

2017 fick 1:a linjens chefer utbildning i att leda 

sig själva och att leda andra.

Chefer har även fått repetitionsutbildningar 

i kommunkunskap och ekonomi och utbild-

ningar inom arbetsmiljöområdet.

Utbildningar för 1:a linjens chefer fortsätter 

2018 utifrån utbildningsprogrammet.

Kommunen har tagit fram en modell för chefs-

utvärdering som har införts i förvaltningarna.

ÒÎ  

Medarbetarnas upp-

fattning om tydligheten 

i styrningen på arbets-

platsen

Arbetet med att vara en attraktiv arbets-

givare bedrivs ute i verksamheterna med 

fokus på mål- och styrkedjan, värdegrund, 

uppdragshandlingar, mötesstrukturer och 

informations flöden som några exempel.

ÒÎ  

Resultat för styrmått
Styrmått Resultat

 2015

Resultat

 2016

2017 Procent av 

målvärdeMålvärde Resultat

4.1 Kommunens medarbetarindex (0–100)

- 65 -

Totalt: Ingen 

mätning 

4.2 Kommunens ledarskapsindex (0–100)

- 65 -

Total: Ingen 

mätning

4.3 Andel av kommunens medarbetare som kan 

 rekommendera den egna arbetsplatsen (%) - 66 -

Total: Ingen 

mätning 

4.4 Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet 

(index 0–100)

Totalt: 81

Kvinnor: 

Män: 

Totalt: 80

Kvinnor: 

Män: 82

Totalt: 78

Kvinnor: 78

Män: 77

95

95

93

4.5 Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste 

chef (index 0–100)

Totalt: 77

Kvinnor: 

Män: 

Totalt: 78

Kvinnor: 

Män: 79

Totalt: 75

Kvinnor: 75

Män: 76

95

95

96

4.6 Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i 

styrningen på arbetsplatsen (index 0–100) 

Totalt: 80

Kvinnor: 

Män: 

Totalt: 80

Kvinnor: 

Män: 80

Totalt: 79

Kvinnor: 79

Män: 78 

99

99

98
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utvecklingsperspektiv

Mätningar under året visar att företagsklimatet i 
Karlskoga har förbättrats. Kommunens satsning på 
ekologisk hållbarhet ger resultat och Karlskoga är 
nu en av Sveriges 25 procent bästa kommuner på att 
använda ekologiska livsmedel i maten som serveras 
inom verksamheterna. Ungdomarnas positiva 

syn på framtiden och välbefinnandet fortsätter att 
minska och det är ett område som kommunen behö-
ver fortsätta att arbeta med. Att förbättra skolresul-
taten i grundskolan är fortfarande en högprioriterad 
fråga. Skillnaden i resultat för pojkar och flickor har 
fortsatt att öka och det behövs en analys av orsak-
erna för att åtgärda skillnaderna. 

Bedömning/mål Styrmått Uppnått resultat och planerade åtgärder 

utifrån aktuellt resultat

Nivå

Styrmått

Trend Jäm

förelse

5. Karlskoga är 

en kommun med 

ett näringsliv 

som utvecklas

Hur nöjda företagarna 

är med kommunens 

service

Flera rekryteringar gjordes under hösten och 

föräldralediga har återvänt vilket har minskat 

tiden för handläggning av bygglov. En verk-

samhetsutveckling startar 2018, med sikte 

på ökad digitalisering och ökad nytta för 

medborgarna.

Karlskogas placering 

i Svenskt Näringslivs 

undersökning om 

företags klimatet

Karlskoga klättrade i Svenskt Näringslivs 

rankning, från plats 221 år 2016 till plats 193 

år 2017. Orsaker är ett ökat engagemang 

från kommunens sida i olika näringslivs-

sammanhang och en gynnsam konjunktur.

ÒÒ Ò�  

Företagarnas nöjdhet 

med Näringsliv och 

Turism AB:s kontakt-

skapande åtgärder/

företagsservice 

En ny mätmetod är framtagen och en noll-

mätning gjordes. Resultatet blir underlag för 

målsättning i kommande mål- och budget-

process. Inga större könsskillnader märktes i 

företagarnas nöjdhet.
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Bedömning/mål Styrmått Uppnått resultat och planerade åtgärder 

utifrån aktuellt resultat

Nivå

Styrmått

Trend Jäm

förelse

6. Karlskoga har 

en socialt/kultu-

rellt, ekonomiskt 

och ekologiskt 

hållbar utveckling

Andel ungdomar i års-

kurs 9 som anger att de 

mår mycket bra/bra 

Resultatskillnaden mellan flickor och pojkar 

behöver åtgärdas. Analys med elevhälso-

teamen krävs för att främja hälsa.

ÒÔ Ò�  

Andel ungdomar i års-

kurs 9 som ser mycket 

ljust/ganska ljust på 

framtiden

Resultatskillnaden mellan flickor och pojkar 

behöver analyseras. Fortsatt samverkan och 

rätt insatser krävs för ökad psykisk hälsa för 

barn och unga. 

Resultatet var ungefär samma som tidigare. 

Stödverksamheterna Dansa Pausa och 

Rymden förstärktes under året.

ÒÔ Ò�  

Andel ungdomar i 

årskurs 7–9 som ser 

mycket ljust/ganska ljust 

på framtiden

Pojkarna har en ljusare framtidstro än flick-

orna som beskriver stress med mera. Vad 

gäller studieresultaten presterar dock flick-

orna bättre.

ÒÎ  

Förbrukning av energi, el 

och uppvärmning, i den 

kommunala organisa-

tionen 

På mindre än tio år har energianvändningen 

minskat med 20 procent per kvadrat-

meter, och fortsätter minska när tidigare 

effektiviserings åtgärder får genomslag och 

system trimmas in. Nya energieffektiva 

byggnader har tillkommit. 

Jämfört med tidigare mätmetod, där nämn-

den inte slagit ut energianvändningen per 

kvadratmeter, är detta ett säkrare mått då 

det tar bort osäkerheten i effektiviserings-

resultaten om kommunen utökar sina ytor. 

ÒÒ 

Andel miljöfordon i 

kommun organisationen

Andelen miljöfordon minskade något men 

trenden är en ökning sett över flera år. 

Orsaken till minskningen behöver utredas. 

Sett till enbart kommunens fordon har bara 

biogas bilar köpts in 2017, enligt kommunens 

rikt linjer. Samhällsbyggnadsnämnden ska 

göra en djupare utredning om det skett inköp 

utanför kommunens inköpsorganisation.

ÒÒ Ò�  

Andel inköpta ekolo-

giska livsmedel av totalt 

inköpta livsmedel till 

kommunerna

Politiska prioriteringar och bättre förutsätt-

ningar med tilläggsanbud i livsmedelsavtalet 

har bidragit till att öka andelen ekologiska 

livsmedel. 

ÒÒ Òz 

Kostnad för brukar-

nöjdheten 

Befolkningen minskade 2017 och den totala 

kostnaden för kommunens verksamheter 

ökade något. Trots det var resultatet bra med 

en total kostnad för brukarnöjdhet på 664 

kronor per invånare vilket var bättre än målet 

som var 672 kronor per invånare. Orsaken 

är att brukarnöjdheten ökat med 11 procent-

enheter jämfört med 2016. 

ÒÎ  
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Bedömning/mål Styrmått Uppnått resultat och planerade åtgärder 

utifrån aktuellt resultat

Nivå

Styrmått

Trend Jäm

förelse

Andel barn och unga 

som uppger att de mår 

bättre genom kommu-

nens riktade, främjande 

och förebyggande 

insatser

Projektet Dansa Pausa följer forskningens 

rekommendationer. Rekryteringen skedde via 

elevhälsan. 

Fler barn i stödverksamheten Rymden 

behövde mer stöd på grund av psykisk 

ohälsa. Kommunen ska ta hänsyn till resulta-

tet i planeringen av fortsatt gruppverksamhet.

7. Karlskoga 

kommun säker-

ställer att varje 

barn och elev 

uppnår läro-

planens mål och 

i övrigt får de 

kunskaper och 

förut sättningar 

för att utveckla 

sina förmågor 

som de behö-

ver för att möta 

vuxenlivet och 

morgon dagens 

samhälle

Andel elever som upp-

nått kunskapskraven 

(godkänt betyg) i alla 

ämnen i årskurs 6 (%)

Andelen minskade med 3 procentenheter 

från 2016, främst bland flickorna medan 

resultatet för pojkarna var ungefär samma. 

ÒÎÒ Ò� 

Andel elever i årskurs 9 

med godkända betyg i 

alla ämnen(%)

Andelen ökade med 6 procentenheter från 

2016, mest bland flickorna och en mindre 

ökning bland pojkarna. En extra ekonomisk 

satsning på årskurs 9 kan vara en orsak till 

bättre resultat. Skolorna gjorde olika sats-

ningar men alla hade målet att få fler elever 

att nå minst godkända betyg.

ÒÎ  Ò� 

 Meritvärde i genomsnitt 

i årskurs 9 (meritpoäng)

Snittet ökade med 9 meritpoäng från 2016. 

För flickorna ökade det med 15 poäng och för 

pojkarna med 4 poäng. Satsningen på års-

kurs 9 kan ha gett utslag även här. Pojkarnas 

betygsnivå var 2017 81,7 procent av flickor-

nas, en minskning från 85,4 procent 2016. 

Glappet mellan pojkar och flickor ökar. 

ÒÒ Ò�  

 Betygspoäng i genom-

snitt efter avslutad 

gymnasieutbildning 

(betygspoäng)

Betygspoängen har legat på samma nivå 

i några år. Resultatet ligger knappt över 

Örebro län och knappt under rikssnittet. 

Könsuppdelad statistik finns ännu inte för 

gymnasieskolan.

ÒÎ  Ò�  

Andel elever som fullföljt 

utbildning med examen 

inom 3 år

Andelen var ungefär samma som förra året, 

en viss ökning men under resultatet för 2015. 

Målet 2017 strävade mot 2015 års resultat. 

Resultatet var något under Örebro län men 

något över rikssnittet.

ÒÎ  Ò�  
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Resultat för styrmått
Styrmått Resultat

 2015

Resultat

 2016

2017 Procent av 

målvärdeMålvärde Resultat

5.1 Hur nöjda företagarna är med kommunens 

 service, kommunen totalt (index 0–100)

Ingen mät-

ning gjordes 

Totalt: 76

Kvinnor: 81

Män: 75 72

Totalt: 

 eftersläpning 

på resultat 

5.2 Karlskogas placering i Svenskt Näringslivs 

 undersökning om företagsklimatet (plats av 290)

Totalt: 218

Kvinnor: 

Män: 

Totalt: 221

Kvinnor: 

Män: 180 Totalt: 193

5.3 Företagarnas nöjdhet med Karlskoga Näringsliv 

och Turism AB:s kontaktskapande åtgärder/

företagsservice (nöjd-kund-index) - - -

Totalt: 62

Kvinnor: 63

Män: 61

6.1 Andel ungdomar i årskurs 9 som anger att de 

mår mycket bra/bra (%)

- -

Totalt: 81

Flickor: 75

Pojkar: 87

Totalt: 69

Flickor: 58

Pojkar: 79

85

77

91

6.2 Andel ungdomar i årskurs 9 som ser mycket 

ljust/ganska ljust på framtiden (%) - -

Totalt: 81

Flickor: 79

Pojkar: 83

Totalt: 70

Flickor: 64

Pojkar: 76

86

81

92

6.3 Andel ungdomar i årskurs 7–9 som ser mycket 

ljust/ganska ljust på framtiden (%)

Totalt: 76

Flickor: 75

Pojkar: 79 

Totalt: 71

Flickor: 70 

Pojkar: 75 Totalt: 97

Totalt: 71

Flickor: 69

Pojkar: 74

73

71

76

6.4 Förbrukning av energi, el och uppvärmning,  

i den kommunala organisationen (%, basår 2009) – 14,5 – 16 – 17 Totalt: – 20

6.5 Andel miljöfordon i kommunorganisationen (%) Totalt: 26,8 Totalt: 32,5 Totalt: 30 Total: 31 103

6.6 Andel inköpta ekologiska livsmedel av totalt 

inköpta livsmedel till kommunerna (%) Totalt: 26 Totalt: 30 Totalt: 30 Total: 40 130

6.7 Kostnad för brukarnöjdhet (kr/invånare och 

nöjdhetspoäng) Totalt: 669 Totalt: 741 672 Totalt: 664

6.8 Andel barn och unga som uppger att de mår 

bättre genom kommunens riktade, främjande och 

förebyggande insatser (%) - - Totalt: 85 Total: 86 100

7.1 Andel elever som uppnått kunskapskraven 

(godkänt betyg) i alla ämnen i årskurs 6 (%)

Nytt mått

Totalt: 73

Flickor: 79

Pojkar: 73 Totalt: 82 

Total: 70

Flickor: 68

Pojkar: 71

85

83

87

7.2 Andel elever i årskurs 9 med godkända betyg  

i alla ämnen (%)

Totalt: 71

Flickor: 73

Pojkar: 69

Totalt: 62

Flickor: 66

Pojkar: 59 Totalt: 81

Total: 68

Flickor: 76

Pojkar: 62

84

94

77

7.3 Meritvärde i genomsnitt i årskurs 9 (meritpoäng) Totalt: 202

Flickor: 222

Pojkar: 193

Totalt: 203

Flickor: 220

Pojkar: 188 Totalt: 220

Totalt: 212

Flickor: 235

Pojkar: 192

96

107

87

7.4 Betygspoäng i genomsnitt efter avslutad 

gymnasieutbildning (betygspoäng)

Karlskoga: 

14,3

Karlskoga: 

14,3 Totalt: 14,2 Totalt: 14,3 100

7.5 Andel elever som fullföljt utbildning med examen 

inom 3 år (%)

Karlskoga: 

83

Karlskoga: 

76 Totalt: 85 Totalt: 77 91
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Internkontroll
Syftet med internkontrollen är att säkerställa att 
verksamheten är ändamålsenlig och kostnads-
effektiv, att rapportering om ekonomi och verk-
samhet är tillförlitlig och att kommunen följer 
lagar och föreskrifter. Kommunstyrelsen har det 
övergripande ansvaret för att se till att kommu-
nen har en god internkontroll. De övergripande 
kontroll områden som kommunen valde ut för 2017 
redovisas nedan.

uppföljning av utförd tid i kommunens 
större verksamheter

I de kommunala verksamheterna hanteras tid i 
stort sett likvärdigt. De olika stegen är beslutad, 
planerad och utförd tid. Avvikelser mellan utförd 
tid och beslutad/planerad tid bör analyseras 
och korrigeras. En effektiv organisation följer 
regelbundet upp den faktiska tiden jämfört med 
beslutad/planerad tid. Handläggare av beslutad/
planerad tid bör regelbundet få avvikelserapporter 
för att kunna uppdatera sina underlag. Avvikelse-
rapporterna fyller även en viktig funktion för 
enhetschefers analys. Utan avvikelserapportering 
och hantering riskerar verksamheterna både 
ökade kostnader på grund av att man inte fördelar 
brukartiden optimalt, och försämrad kvalitet på 
servicen till brukare/kunder. 

Därför görs internkontroller av hur de större 
verksamheterna följer upp utförd tid. Fokus blir 
på de större processerna i varje förvaltning. Då 
arbetet är omfattande och tidskrävande beslutade 
kommunfullmäktige att detta internkontroll-
område skulle löpa över både 2016 och 2017.
•  Delrapportering gjordes vid två tillfällen 2016. 

Den första delrapporten var en redovisning av 
vilka metoder som används i granskningen och 
hur arbetet med internkontrollen planeras. Den 
andra delrapporten omfattade socialförvalt-
ningens verksamheter som hemvården, särskilt 
boende samt LSS. 

• I delrapport 3 från september 2017 presente-
rades hur tid mäts och följs upp hos folkhälso-
förvaltningens större personalgrupper. I 
kostverksamheten har arbetet kommit långt. De 
nya kalkylerna där alla kostnader är nedbrutna 

tydliggör portionspriset. Det krävs dock fortsatt 
arbete med att hitta rätt nyckeltal, för att se om 
variationen i de olika köken är rimliga avseende 
personalkostnader per portion.

• Städverksamheten har ett större behov av 
översyn av inköp och försäljning. De behöver 
förbättra sin planering av den tid som ligger på 
nuvarande städobjekt. Det behövs en översyn av 
städpriset och en förbättring av systemet för till-
delning av städtid. Städverksamheten behöver 
även upprätta och följa nyckeltal.

• Slutrapportering för hela internkontrollområdet 
är något försenat och beräknas ske våren 2018. 

Kartläggning av kommunens inköp

Kommunen köper varor och tjänster från externa 
leverantörer för omkring 500 mnkr per år. Hur går 
dessa inköp till? Vem handlar och till vilka belopp? 
Sker köp från upphandlade ramavtal? Görs en 
konkurrensutsättning vid köp där avtal saknas och 
går pengarna till seriösa leverantörer? Sker inköp i 
linje med lagar och regler? Området är inte rappor-
terat på grund av sjukfrånvaro och föräldraledig-
het hos upphandlingsenheten under hösten 2017. 
Kommunfullmäktige beslutade därför i december 
2017 att denna internkontroll ska göras 2018.

Kontroll av ”restaurangverksamhet”  
i kommunal regi

Denna internkontroll omfattade ett antal frågor 
och samtal med berörda verksamheter inom 
kommunen utifrån ett behov att säkerställa att 
kommunen inte bedriver ”restaurangverksamhet” 
som snedvrider konkurrensen. En del synpunkter 
från samtalen togs med i redovisningen. Målet med 
internkontrollen är att säkra en effektiv hantering 
av kommunens verksamhet och att undgå fel. 
Granskningen ska initiera förbättringar och redo-
visa förslag till åtgärder. 

I vilken mån finns risk att kommunen ägnar sig åt 

osund konkurrens vad avser försäljning av mat med 

mera till icke biståndsbedömda personer?

Svar: Det finns en viss risk då det förekommer för-
säljning till allmänheten. Prisnivån på lunch är låg 
jämfört med andra lunchrestauranger i Karlskoga 
men ses över regelbundet. Prisnivån ska justeras 
inför 2018 till ett kupongpris på 65 kronor. En 
åtgärd är att sätta priset i nivå med produktions-
priset vilket sannolikt skulle minska efterfrågan. 
Då priset innebär en subvention blir det en fråga 
för arbetsgivaren att hantera gällande anställda 
som äter.
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hur stor är subventionen vid restaurangerna? Vad 

är kommunens extrakostnad för att producera de 

portioner som säljs?

Svar: Det beräknade priset för att tillverka lunch-
portionerna vid de olika restaurangerna visar att 
kostnaden 2017 översteg de 60 eller 65 kronor som 
debiteras kunden: 

Lunchrestaurang Produktionspris (kr)

Nickkällan 121,41

Solbringen 119,09

Bergmästaren 158,14

Sammantaget beräknas kommunens subvention 
vid beräkningen av rörliga kostnader till 3 mnkr 
för restaurangverksamheten exklusive lokaler och 
till 4 mnkr inklusive hyra av tillagnings- respektive 
mottagningskök. Det motsvarar 15–20 tkr i sub-
vention i genomsnitt per matgäst och år.

Vad består kostnaderna av? Produceras maten 

vid restaurangerna på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt?

Svar: Maten som produceras är ändamålsenlig 
för äldre. Folkhälsoförvaltningen som bedriver 
restaurangerna har god kunskap om tillagning 
för den äldre målgruppen. Men ur ett ekonomiskt 
perspektiv är kostnaderna höga, främst beroende 
på att det är för få portioner som säljs i förhållande 
till kostnad för personal och lokaler.

Vad blir förtjänsten/förlusten för kommunen om 

restaurangerna läggs ner?

Svar: Förtjänsten är givetvis den kostnadsbe-
sparing kommunen skulle få. Förlusten är den 
vardagsnära service som förloras. Restaurangerna 
är uppskattade av många pensionärer. Lokalerna 
vid restaurangen används dagligen av frivillig-
organisationer för olika sociala ändamål såsom 
sång stunder, bingo, SPF- och PRO-möten med 
mera och är samlingspunkter för många äldre. Den 
service som förloras vid en nedläggning i kommu-
nal drift skulle kunna behållas om restaurangerna 
läggs ner i kommunal regi men drivs vidare genom 
den civila sektorn, till exempel sociala föreningar 
eller företag. Det kräver kanske en hyressubven-
tion men skulle bli betydligt billigare än den 
kommunala driften idag. Kanske finns det andra 
aktörer som kan profilera sig och kombinera med 
annan verksamhet. Man skulle då också komma 
ifrån frågan om detta hör till den kommunala 
kärn verksamheten, personalsubventioner och 
skattemässiga frågor.

Kommunstyrelsen har ett övergripande och sam-
ordnande ansvar för kommunens internkontroll. 
Nämnderna lämnar varje år årliga internkontroll-
planer tillsammans med den genomförda risk- och 
väsentlighetsanalysen till kommunstyrelsen. 
Nämnderna ska enligt reglementet för internkon-
troll göra en självskattning av sin interna kontroll. 
Nämndernas bedömningar av det interna kontroll-
arbetet är ett viktigt steg i strävan efter en ännu 
mer effektiv 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 fastställde följande internkon-
trollområden för 2017:
• Lönecentrum Kristinehamn – rutiner för ”rätt 

lön” vid nyanställning och byte av tjänst (kvar-
står från 2016 då ännu inte utförd).

• Fördelningen i servicecenter för det tudelade 
ansvaret mellan växeln och kommunväg-
ledningen.

Båda granskningarna genomfördes enligt plan och 
med flera intressanta synpunkter.

Syftet med den interna kontrollen är att upp-
täcka och korrigera felaktigheter som medför att 
resurserna inte används på bästa sätt för att nå 
Karlskoga kommuns mål. I dessa fall bidrar inte 
rapporterna i någon större utsträckning till att 
förbättra kommunens måluppfyllelse.
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Socialnämnden

Socialnämnden hade dessa internkontrollområden 
för 2017:
• Kontroll av den systematiska krisplaneringen.
• Enheternas arbete med att förebygga sjuk-

skrivningar.

Den interna kontrollen visar att det finns en god 
kontroll av den systematiska krisplaneringen. 
Nämnden har genomfört utbildningar och studie-
besök, tagit fram mallar och använder dem samt 
har krisledningsplaner.

Sjukfrånvaron inom nämndens verksamheter 
var högre än målet. Ett systematiskt arbete med att 
minska sjukfrånvaron pågår dock på alla enheter 
med stöd av personalavdelningen och arbetet har 
strukturerats upp med bland annat processkart-
läggning. Nämnden följer också arbetet och 
utvecklingen genom redovisningar på alla nämnd-
sammanträden. 

Barn- och utbildningsnämnden

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

nen 2015) t o m årskurs 9 (vårterminen 2018). 
• Väntetider i förskolan, det vill säga tiden mellan 

inkommen ansökan och att en plats erbjuds. 

Dessa två internkontrollområden har även gällt för 
2017. Som tidigare visar resultaten att betygen sjun-
ker för de flesta elever mellan årskurs 6 och årskurs 
7. Nya miljöer, nya lärare och delvis andra kriterier 
för betygen kan vara några orsaker. Det är dock ett 
tiotal elever där betygen sjunker mer än normalt. 
Det är viktigt att ta reda på vad som händer dessa 
elever när de ”tappar sugen” och sedan inte blir 
behöriga till gymnasieskolan. En annan sak att 
studera närmare är de elevers utveckling som hade 
låga resultat i årskurs 7. Vid terminsslutet har flera 
av dem med låga resultat fått ännu sämre resultat. 
Samtidigt som andra har gjort bättre resultat. 
Här behöver man undersöka på individnivå vad 
som har påverkat båda grupperna. Det här unika 
materialet ger ny kunskap som verksamheten 
måste ta till vara för framtida utveckling.

Det andra kontrollområdet, ”väntetider i för-
skolan”, visar att det är obalans mellan efterfrågan 
på förskola och tillgången på förskoleplatser. Att 
kommunen våren 2017 inte klarade att uppfylla 
lagens krav får ses mot bakgrund av den extrema 
situationen som rådde med många nya barn som 
enligt lag har rätt till allmän förskola.

Kultur- och föreningsnämnden

Nämnden hade dessa internkontrollområden för 
2017:
• Kultur- och föreningsförvaltningens säkerhets-

arbete. 
• Kultur- och föreningsförvaltningens arbete 

för att behålla och rekrytera personal med rätt 
kompetens inom bibliotek och kulturskola.

Internkontrollen kring säkerhetsarbetet genomför-
des inte, men planeras att bli klar och redovisas för 
nämnden våren 2018.

Kvarstående internkontrollområden för 2016 
som redovisades under 2017:
• En riskanalys och kartläggning av kommande 

investeringsbehov och driftkostnader på anlägg-
ningarna.

• Efterlevnaden av Karlskoga kommuns grafiska 
profil.

Vad gäller internkontrollen på totalen säkerställer 
förvaltningen den finansiella rapporteringen 
liksom ärendehanteringen via stöd från befintliga 
system. Byte av ekonomisystem har försämrat 
möjligheterna till en god internkontroll. Det finns 
en rutin för hur planering och rapportering av 
internkontrollarbetet ska gå till, och att introduk-
tionsmaterial för nyanställda uppdaterats med 
information om vad internkontroll innebär. Det 
saknas ett ledningssystem och beslutsstödsystem 
vilket minskar möjligheten att styra och följa upp 
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Det 
minskar möjligheten att arbeta effektivt och följa 
lagar, föreskrifter, riktlinjer och rutiner. Nämnd-
ens processer är inte kartlagda och ansvarsområ-
dena är otydliga vad gäller strategiska frågor.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden hade dessa internkont-
rollområden för 2017:
• Att den personal som utför arbete på väg har den 

utbildning och skyddsutrustning som lagen kräver. 
• Att nämnden följer upp långtidssjukskrivningar.
• Att nämnden säkerställer att förvaltningen har 

en kompetensförsörjnings- och utvecklingsplan. 

Internkontrollen visar att samhällsbyggnads-
nämnden har fullgjort de åtaganden som intern-
kontrollen avser, med gott resultat. Viss förbätt-
ringspotential finns vad gäller dokumentering 
av utbildningen ”arbete på väg”, och arbetet med 
kompetensförsörjningsplanen. För uppföljning av 
långtidssjukskrivningar är självskattningen mycket 
god medan självskattningen av de två övriga punk-
terna får skattningen god.
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myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden har beslutat att tre av verk-
samhetens förbättringsprojekt ska redovisas för 
nämnden under året:
• Inköp av bullermätare samt utbildning.
• Utveckling av veckoplaneringsverktyg på 

bygglovssektionen.
• Kontinuerlig granskning av utvalda ärende-

typer.

Bortsett från punkt 3 där redovisning sker fort-
löpande har inte redovisningen av myndighets-
nämndens förbättringsprojekt, i enlighet med 
beslutet, skett löpande under året utan samlats 
vid ett tillfälle i samband med årsberättelsen. Det 
kan ses som en svaghet då det blir mycket infor-
mation på en gång. Däremot är bedömningen att 
myndighets nämnden har utfört internkontrollen 
tillfredsstäl lande då tre projekt valts ut och redovi-
sats i samband med årsberättelsen.

Folkhälsonämnden

Folkhälsonämnden hade dessa internkontroll-
områden för 2017:
•  Analys, rapportering och åtgärder avseende 

sjukfrånvaro.
• Samverkan i folkhälsofrågor.
• Uppföljning och analys av vikariekostnader.
• Personalbudget kost.

Nämndens arbete med att analysera lång- och kort-
tidssjukfrånvaro inom förvaltningen samt föreslå 
och redovisa åtgärder rapporterades till nämnden 
i maj och oktober. Internkontrollen visade en liten 
minskning av både lång- och korttidssjukfrånvaro. 

Förutsättningarna för ökad samverkan kring 
folkhälsofrågor finns i befintliga strukturer och 
utifrån ett förebyggande/främjande perspektiv 
är det viktigt att bygga ihop dessa delar ännu 
mer. Resultatet av kontrollen rapporterades till 
nämnden i juni. Internkontrollen visade att sam-
verkansforum är en förutsättning för arbete över 
sektorsgränserna och för att stärka kommunens 
samverkan inom folkhälsa och barnkonvention.

Kontrollen av uppföljning av vikariekostnader 
rapporterades till nämnden i september. Intern-
kontrollen visade färre beställda timmar från 
bemanningsenheten samt minskade kostnader 
inom både kost- och städverksamhet. Det berodde 
på färre frånvarodagar i samband med den mins-
kade sjukfrånvaron. Dessutom ökade andelen 
heltider vilket minskade behovet av vikarier.

Personalbudgeten för kostverksamheten var 
i obalans 2016, därför bestämdes detta intern-

kontrollområde: att följa upp personalbudgeten 
januari–augusti 2017 samt föreslå förbättrings-
åtgärder. Resultatet rapporterades till nämnden 
i november. Internkontrollen visade att budgeten 
var betydligt mer i balans 2017. Åtgärder som 
förvaltningen vidtog var att arbeta bort flera långa 
rehabiliteringsärenden samt att se över pensions-
avgångar.

Den samlade bedömningen var att förvalt-
ningen utformar åtgärder och rutiner utifrån behov 
och att rutinerna fungerar väl.

Gymnasienämnden

Gymnasienämnden hade dessa internkontroll-
områden för 2017:
• Elever med annat modersmål än svenska. Behov 

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

• Arbetet med värdegrundsfrågor i en mångkultu-
rell skolmiljö inom vuxnas lärande.

Det har varit svårt att få till ett övergripande syste-
matiskt arbete kring elever med annat modersmål 
än svenska. Elevgrupperna varierar över tid och 
osäkerhet kring uppehållstillstånd och boende gör 
att eleverna har haft svårt att koncentrera sig på 
skolarbetet. Väldigt mycket styrs utifrån individens 
behov och dagsform. Personal och ledning arbetar 
ständigt med att hitta bättre sätt att öka målupp-
fyllelsen för målgruppen.

Värdegrundsfrågor är svårt att mäta i siffror. 
Processen är viktig och har startat inom verksam-
heten. Internkontrollområdet behöver ytterligare 
ett år på sig för att tydligare kunna beskriva resul-
tatet.    
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Tyck om Karlskoga
Karlskogaborna och andra kan lämna synpunkter 
på kommunens tjänster på flera sätt, exempelvis 
via kommunens hemsida eller via mejl, brev och 
telefon. Synpunkterna registreras i kommunens 
digitala synpunktshanteringssystem. Under 2017 
lämnade Karlskogaborna 319 synpunkter, en 
ökning med 5 procent sedan förra året. 96 procent 
av de registrerade synpunkterna kom in via kom-
munens hemsida.  Samhällsbyggnadsförvaltningen 
fick 61 procent av det totala antalet synpunkter. 
Flest synpunkter kom in under april och augusti. 

Synpunkternas fördelning per förvaltning 2015–2017

Synpunktslämnarnas könsfördelning per förvaltning 2017

En nyhet för årets redovisning är att inkomna 
synpunkter visas med könsindelning. Synpunkts-
lämnarna var jämnt fördelade mellan kvinnor och 
män, 12 procent har inte angett kön.

Könsfördelning av synpunktslämnare
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Männens synpunkter rör i högre grad frågor 
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till större del kommer från kvinnorna.
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vad hände med synpunkterna?

För 26 procent av synpunkterna hänvisade kom-
munen till framtida planering och för 24 procent 
av fallen krävde synpunkterna ingen åtgärd. 27 
procent av synpunkterna har åtgärdats eller ska 
åtgärdas enligt synpunktslämnarens önskemål. I 
ungefär 25 procent av fallen ledde synpunkterna 
till någon form av förbättring inom service, till-
gänglighet, information eller åtgärdande av fel.

typ av synpunkt

Av de 319 synpunkterna var 68 procent klagomål, 
25 procent förslag och 7 procent beröm. Andelen 
beröm ökade med ytterligare 2 procentenheter 
jämfört med 2016, men andelen förslag minskade 
med 11 procentenheter. Kvinnornas synpunkter 
var i större utsträckning förslag, än männens syn-
punkter. 

Synpunktstyp - kvinnor          Synpunktstyp - män
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Utlovade svarstider

68 procent av synpunktslämnarna ville bli kon-
taktade och av dessa ville 82 procent bli det via 
e-post. Bara 8 procent ville bli kontaktade via 
telefon eller brev. 86 procent fick en mottagnings-
bekräftelse eller ett telefonsamtal inom utlovade 
två arbetsdagar och 60 procent fick svar eller kon-
takt med ansvarig tjänsteman inom utlovade fem 
arbets dagar, vilket var en ökning från 45 procent 
före gående år. Kvinnorna fick i något högre 
utsträckning mottagningsbekräftelse och svar 
inom utlovade svarstider än männen. 
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”Stor 
eloge till de som 

ordnat promenadslingan 
kring Sandviksbadet/Flottnäset/

Dussmosstjärn! Ökar tillgängligheten 
och lyfter rekreationsområdet! Även bra 

val av material, som ger en bra mix mellan 
naturligt och anlagt. Tekniskt snyggt också att 
slingan breddats på en del platser, då det ofta 
blir möten mellan löpare, cyklister, gående, 
gående med barnvagn etc. Jobbet ger stor 

effekt, men gissningsvis inga större 
hål i budgeten. Mer sånt här i våra 

rekreations områden!”
 – Man

Förslag:  
”Jag vill att alla 

skolor ska skaffa Speak 
UP! Vet att det sker mycket 
mobbning osv. det är en app 
som elev skriver händelser i 

t.ex. om någon varit elak 
eller blir utfryst.”         

– Kvinna

Synpunkt: 
”En fråga om 

parkering vid Musik
palatset: Var ska pub lik 

parkera? Likaså de föreningar 
som har Musikpalatset som sin fasta 

punkt? Det byggs ju för fullt nere 
på grusparkeringen och var ska 
då publik till alla arrangemang 

som sker på Musik
palatset parkera?”                         

– Kvinna 

Handläggarens 
svar: ”Tack för ditt 

förslag! Det verkar vara 
en bra app. Förvaltningen 

arbetar vidare med förslaget 
och tittar över hur skolorna kan 

organiseras för att ta hand 
om det som kommer in 

via appen!”

Handläggarens 
svar: ”Handläggaren och 

synpunktslämnaren träffades 
på plats. Information kunde ges om 

parkeringsmöjligheter som minskar det 
akuta problemet och i övrigt måste vissa 

inskränkningar under byggtiden accepteras. 
Vissa åtgärder kommer vidtas för att tillfarten 
till Musikpalatsets baksida inte ska blockeras 

av parkerade bilar. Efter att bostadshuset 
byggts klart kan ytterligare åtgärder 
behöva studeras för att långsiktigt 

garantera bra tillgänglighet till 
Musikpalatset.”
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Kommunens kvalitet i korthet 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) ger en 
översiktlig bild av en kommuns kvalitet ur ett med-
borgarperspektiv. Resultaten presenteras inom fem 
områden – tillgänglighet, trygghet, delaktighet 
och information, resultat och effektivitet samt 
kom munen som samhällsutvecklare. 

Nedan redovisas Karlskogas resultat för 2017, 
utvecklingen de senaste åren och hur Karlskoga 
ligger till jämfört med andra kommuner. Siffran i 
kolumnen längst till höger anger Karlskogas resul-
tat. Om inget annat anges avser resultatet 2017. 

Alla mått inom KKiK är inte målsatta av 
kommunen. Där så är fallet, redovisas resultatet 
i förhållande till uppsatta målvärden i resultat-
redovisningen för fullmäktigemålen och nämnd-
målen. 

Tillgänglighet 
Trend Jämfört 

med andra

Andel kommuninvånare som får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar (%) ÒÒÒ 96

Andel kommuninvånare som via telefon får svar på en enkel fråga (%) ÒÒÒ 70

Andel kommuninvånare som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen 

via telefon (%) ÒÒÒ 89

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

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

Återvinningscentralens öppettider kvällstid och helger (timmar/vecka) ÒÒÒ 13

Andel barn som fått plats på förskolan på önskat placeringsdatum, jan–juni 2017 (%) ÒÒÒ 55

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

jan–juni 2017 (dagar) ÒÎÒ 63

Väntetid i snitt för att få plats på ett särskilt boende (äldreomsorg), jan–juni 2017 (dagar) ÒÎÒ 43

Handläggningstid i snitt för att få försörjningsstöd vid nybesök, jan–juni 2017 (dagar) ÒÎÒ 14

Trygghet
Trend Jämfört 

med andra

Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan (andel positiva svar, %), 2016 ÒÔÒ 85,7

Antal olika vårdare i snitt som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ÒÎÒ 18

Antal barn i snitt per årsarbetare i förskolan (planerad tid), 2016 ÒÎÒ 5,8

Delaktighet och information
Trend Jämfört 

med andra

Hur god kommunens information på webbplatsen är (% av maxvärde) ÒÒÒ 90

Hur väl kommunen möjliggör för kommuninvånarna att delta i kommunens utveckling  

(% av maxvärde) ÒÎÒ 70

Valdeltagande i senaste kommunvalet (%), 2014 ÒÎÒ 83,6

Teckenförklaring
Trend/utveckling sedan 2015 

eller de tre senaste mätningarna

ÒÒÒUtvecklingen är positiv

ÒÔÒUtvecklingen är negativ

ÒÎÒIngen tydlig utvecklingsriktning

Jämfört med andra kommuner

Bland de 25 % bästa

Bland de 25 % sämsta

Bland de 50 % i mitten
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Resultat och effektivitet
Trend Jämfört 

med andra

Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan, 2016 (tkr per barn och år) ÒÎÒ 130

Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i alla ämnen (% andel) ÒÔÒ 70,1

Elever i årskurs 3 som deltagit i alla prov och klarat alla delprov för ämnena Sv, 

Sv2 samt Matematik (% andel godkända) ÒÎÒ 71

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet (%) ÒÔÒ 74

Elever i årskurs 9 som är nöjda med sin skola som helhet (andel positiva svar, %), 2016 - 77,1

Hur effektiva kommunens grundskolor är, (kostnad per betygspoäng åk 9, tkr)  ÒÔÒ 383

Gymnasieelever med examen inom fyra år, hemkommun andel (%) ÒÎÒ 70,6

Kostnad för gymnasieskola (tkr/elev), 2016 ÒÔÒ 139

Serviceutbud inom särskilt boende (% av maxpoäng) ÒÒÒ 84

Kostnad för en plats i särskilt boende, 2016 (tkr per år och plats) - 838

Hur nöjda de boende är med sitt särskilda boende, helhetssyn (% mkt/ganska nöjda) ÒÎÒ 81

Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänsten (% av maxpoäng) ÒÎÒ 67

Kostnad per vårdtagare inom hemtjänst (äldreomsorg), 2016 (tkr per år och vårdtagare) ÒÎÒ 340

Hur nöjda hemtjänsttagarna är med den hemtjänst som de får, helhetssyn (% mkt/ganska nöjda) ÒÒÒ 92

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

Andel ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning, jan-juni 2017 (%) ÒÔÒ 67

Kommunen som samhällsutvecklare
Trend Jämfört 

med andra

Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%), 2016 ÒÎÒ 76,9

Andel kommuninvånare som någon gång under året har fått ekonomiskt bistånd, 2016 (%) ÒÎÒ 7,1

Antal nyregistrerade företag per 1 000 invånare, helårsprognos utifrån första halvåret 2017 ÒÎÒ 4,5

Kommunens företagsklimat enligt Öppna jämförelser (Löpande Insikt), NKI totalt, 2016 - 76

Antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i 

åldrarna 16–64 år (exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning), 2016
-

15,4

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling (%), 2016 - 45

Andel miljöbilar av kommunorganisationens totala antal bilar (%) ÒÎÒ 31

Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunen, jan–juni 2017 (%) ÒÒÒ 40
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Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda
Den 31 december 2017 hade Karlskoga kommun 
2 511 tillsvidareanställda medarbetare, vars tjänster 
om räknat till heltider motsvarade 2 382 årsarbetare. 
Det är åtta färre årsarbetare än samma tidpunkt 2016. 

Antal tillsvidareanställda omräknat till årsarbetare 

Antalet tillsvidareanställda i kommunen har de 
senaste tio åren ökat med omkring 130 årsarbetare. 
Den största ökningen skedde hösten 2015 och våren 
2016 då kommunen fick ökat ansvar för nyanlända 
och ensamkommande barn. Under 2017 minskade 
antalet anställda då verksamheten för ensamkom-
mande barn minskade sin verksamhet för att under 
2018 avveckla den helt. 

Antal tillsvidareanställda årsarbetare  

den 31 december 2017
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Välfärdssektorn i Sverige kommer att ha stora 
rekryteringsbehov framöver. I Karlskoga ökar 
andelen äldre invånare markant de närmaste 20 
åren. För att kunna fortsätta leverera välfärds-
tjänster av bästa kvalitet måste kommunen få 
medarbetarna att vilja stanna kvar och samtidigt 
locka nya medarbetare.

Ett starkt arbetsgivarvarumärke och ett gott 
ledarskap är viktiga framgångsfaktorer för att 
lyckas.Karlskoga kommun erbjuder utvecklings-
program för ledare med ett innehåll som anpassas 
till de olika chefsnivåerna i kommunen. Kommu-
nen genomför även ett heltidsprojekt 2017–2019. 
Projektet omfattar verksamheterna kost och 
städ inom folkhälsoförvaltningen samt vård och 
omsorg inom socialförvaltningen. En omvärlds-
analys bekräftar att införandet av heltider innebär 
ett stort förändringsarbete som påverkar både 
ekonomi, brukare och medarbetare. Införandet 
av heltider är samtidigt ett av de viktigaste sätten 
att lösa framtida rekryteringsbehov och säkra en 
välfärd med hög kvalitet.

Från 2018 har alla verksamheter kommit in i 
genomförandet av heltidsprojektet. Genomförande-
planer för varje verksamhet beskriver hur heltid 
successivt ska införas.
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Könsfördelning och yrkesgrupper

81 procent av kommunens medarbetare är kvinnor. 
Könsfördelningen har varit ungefär densamma över 
tid men skiljer sig mycket mellan olika förvaltningar. 
Två förvaltningar (kultur- och fritidsförvaltningen 
och gymnasieförvaltningen) har en jämn könsfördel-
ning, det vill säga en fördelning inom spannet 40–60. 

Könsfördelningen per förvaltning

Könsfördelningen inom olika yrkesgrupper varierar 
också stort och följer traditionella könsmönster. 
Vård och omsorg är den största yrkesgruppen där 
37 procent av kommunens anställda arbetar, följt 
av skola och barnomsorg, 31 procent. Majoriteten 
inom dessa yrkesgrupper är kvinnor. 

Fördelningen av yrkesgrupper den 31 december 2017
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Åldersstruktur

Av alla kommunens tillsvidareanställda är 46 procent 
(1 145 personer) 50 år eller äldre och 13 procent (325 
personer) är 60 år eller äldre. 

Åldersfördelningen indelad i åldersgrupper och kön, 

alla tillsvidareanställda i Karlskoga kommun, 31 

december 2017

Fördelning av hel- och deltider

76 procent av kommunens tillsvidareanställda hade 
vid årets slut en heltidsanställning, vilket är en ökning 
med 2 procentenheter sedan 2016 och en ökning med 
7 procentenheter sedan 2010. Bland männen har 93 
procent en heltidsanställning medan bara 73 procent 
av kvinnorna har heltidsanställning. Folkhälso-
förvaltningen stod för den största ökningen, från 
51 procent till 75 procent med heltidstjänst. Det är 
dock fortfarande folkhälsoförvaltningen och social-
förvaltningen som har lägst andel heltidstjänster, och 
det är kvinnodominerade förvaltningar. 

2017 startade ett kommunövergripande projekt 
för att öka antalet heltider inom folkhälsoförvalt-
ningen. Projektet fortsätter och samma arbete har 
påbörjats inom socialförvaltningens verksamhet 
vård och omsorg.

Andel heltidsanställda av totalt antal tillsvidare

anställda åren 2010, 2014, 2016, 2017
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Ledarskap
Karlskoga kommun erbjuder ledarna ett utvecklings-
program med ett innehåll som anpassas till de olika 
chefsnivåerna i kommunen. Under 2017 genom-
fördes och utvärderades olika utbildnings insatser 
enligt plan.

Mellancheferna deltog i ett utvecklingsprogram 
där fokus har varit personlig utveckling som chef 
och ledare, att leda och utveckla underställda chefer, 
leda och utveckla verksamhet samt leda i en politiskt 
styrd organisation. 

Tonvikten i utvecklingen av 1:a linjens chefer har 
legat på att stärka rollen som arbetsgivarföreträdare. 
För att klara det tredelade uppdraget, ekonomi, verk-
samhet och personal, behövs både mer kunskap och 
färdighetsträning. Cheferna har via interna resurser 
fått utbildningar i offentlig förvaltning, it, ekonomi, 
personal och information och kommunikation. 
När det gäller ledarskapet har cheferna fått grund-
läggande färdigheter med hjälp av en extern konsult.

Planen för ledarskapsutveckling 2018–2021 hand-
lar om att skapa en hållbar utveckling genom att 
tillvarata och förädla tidigare kunskaper och färdig-
heter för att höja kvaliteten i chef- och ledarskapet.

Heltidsprojekt
Karlskoga kommun genomför ett heltidsprojekt 
2017–2019 som omfattar verksamheterna kost och 
städ inom folkhälsoförvaltningen samt vård och 
omsorg inom socialförvaltningen. 

Inom kostverksamheten fick 14 medarbetare 
heltidstjänst under 2017, vilket innebar att andelen 
heltidsanställda ökade från 64 till 77 procent och 
medelsysselsättningsgraden ökade från 92 till 95 
procent. 

Inom städverksamheten fick sex medarbetare 
heltid, vilket gjorde att andelen heltidsanställda 
ökade från 64 till 71 procent. Medelsysselsättnings-
graden var däremot kvar på 94 procent.

Sedan november pågår en studie för att hitta 
orsaker till att få medarbetare inom städverksam-
heten väljer heltid. Studien sker genom intervjuer 
med alla medarbetare. Varje medarbetare ska också 
genomföra muskelstyrketest och ”smärtritning”. 
Förstudien genomförs med stöd från Luleå tekniska 
universitet, Örebro universitet samt Örebro läns 
idrottsförbund. 

Verksamheter inom vård och omsorg arbetade 
2017 i ett förberedelseår med syfte att förankra, 
informera, inventera och planera inför en heltids-
organisation. Vård och omsorg har även utarbetat 
förslag på framtida arbetssätt och arbetstids-
modeller, samt diskuterat konsekvenser.

Från 2018 har alla verksamheter påbörjat 
heltids projektet, med genomförandeplaner för 
varje verksamhet.
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Sjukfrånvaro 
Total sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron i Karlskoga kommun var 
7,4 procent 2017, vilket var en minskning jämfört 
med 2016 (7,8 procent). Trendbrottet förra året med 
sjunkande sjukfrånvaro håller alltså i sig. Det är både 
kvinnornas och männens sjukfrånvaro som minskat.  

Högst sjukfrånvaro har socialförvaltningen (9,1 
procent), följd av skolförvaltningen (6,5 procent), 
folkhälsoförvaltningen (6,1 procent) och samhälls-
byggnadsförvaltningen (5,2 procent). Lägst sjuk-
frånvaro hade kommunstyrelsens ledningskontor 
(2,8 procent). 

Fem förvaltningar minskade sin totala sjuk-
frånvaro jämfört med 2016. Störst minskning hade 
folkhälsoförvaltningen, 1,4 procentenheter, kultur- 
och föreningsförvaltningen (–0,5), kommunens 
ledningskontor (–1,0), samhällsbyggnad (–1,2 ) 
samt socialförvaltningen (–0,6). 

Skolförvaltningen, som är en ny organisatorisk 
enhet efter sammanslagning av barn- och utbild-
ningsförvaltningen och gymnasieförvaltningen, 
hade högre sjukfrånvaro jämfört med 2016 (+0,5 
procentenheter). Ökningen skedde inom förskola 
och grundskola.  

Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 2015–2017, 

fördelad på kön
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Sjukfrånvaro uppdelad på ålder och kön

Kvinnorna hade mer sjukfrånvaro än männen, 
men både männen och kvinnorna har minskat sin 
sjukfrånvaro. Kvinnornas sjukfrånvaro minskade i 
åldrarna 30 och äldre medan sjukfrånvaron ökade 
med hela 1,2 procentenheter bland yngre kvinnor 
under 29 år. Mäns sjukfrånvaro i åldersgruppen 
30–49 år ökade marginellt medan det minskade för 
övriga, totalt en minskning med 0,8 procentenheter. 

Total sjukfrånvaro fördelad på kön och åldersgrupper, 

2016–2017

2016 (%) 2017 (%)

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

 <= 29 ÅR 5,4 5,2 5,4 6,8 3,9 6,0

 30–49 ÅR 8 3,1 6,9 7,4 3,2 6,4

 >= 50 ÅR 10,3 6,1 9,4 9,9 4,6 8,8

  8,6 4,7 7,8 8,4 3,9 7,4

Långtidssjukfrånvaro

Långtidssjukfrånvaron (mer än 59 dagar) minskade 
med 4,9 procentenheter sedan 2016 och utgjorde 45,8 
procent av den totala sjukfrånvaron. Minskningen av 
långtidssjukfrånvaron är det som har bidragit till att 
den totala sjukfrånvaron minskat. Lägst andel lång-
tidssjukfrånvaro hade kommunledningskontoret, 
33,2 procent – en minskning med drygt 18 procent-
enheter. Den tidigare gymnasieförvaltningen är den 
enda förvaltning där andelen långtidssjukskrivna 
ökade, från 39,7 procent till 42,6 procent.

Andelen långtidssjukfrånvaro bland kvinnor 29 
år och yngre ökade, vilket är orsaken till den totala 
ökningen i den gruppen. Totalt sett minskade kvin-
nornas långtidssjukfrånvaro med 4,6 procenten heter. 
Männens långtidssjukfrånvaro minskade ännu mer i 
alla åldrar, totalt med hela 8,3 procentenheter. 

Arbetsgivaren beslutade 2017 att ge 25 med-
ar betare sjuklön (enligt Allmänna bestämmelser) 
som följd av att Försäkringskassan dragit in sjuk-
penningen. Medarbetarna ansågs kunna vara arbets-
föra i annat arbete på den öppna arbetsmarknaden. 
Sjuklön har betalats ut i olika omfattning och längd, 
men motsvarar lön för cirka fem årsarbetare. Det 
bidrar starkt till de ökade sjuklönekostnaderna 2017. 

Långtidsjukfrånvaron 2016–2017

 2016 (%) 2017 (%)

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

 <= 29 ÅR 15,1 14,4 15 23,9 11,9 21,9

 30–49 ÅR 51,4 24,9 48,9 48,2 18,7 44,9

 >= 50 ÅR 57,8 62 58,4 50,9 53,1 51,2

Totalt 51,8 43,3 50,7 47,2 35,0 45,8
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Sjukfrånvaro exklusive långtidssjukfrånvaro

Den korta sjukfrånvaron (mindre än 60 dagar) 
har varit ganska konstant totalt sett de senaste 
åren, men 2017 ökade den för kvinnorna. Mest 
ökade ”endagsfrånvaron” (karensdagen), med 
577 till fällen. Antalet tillfällen inom spannet 2–14 
sjukdagar ökade något (251 tillfällen). Totalt sett 
ökade antalet frånvarotillfällen, medan antalet från-
varodagar minskade. Medarbetarna är alltså sjuka 
oftare, men kortare tid, och färre personer är lång-
tidssjukskrivna, vilket innebär färre frånvarodagar. 

Sjukfrånvaron exklusive långtidssjukfrånvaron 2017

Frisknärvaro 

Frisknärvaron (0–5 sjukfrånvarodagar/år) för-
bättrades med 1 procentenhet. Det var männens 
frisknärvaro som förbättrades, medan kvinnornas 
var samma som förut. 

Andel månadsavlönade med 0–5 sjukfrånvarodagar 
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Löner
Kommunens riktlinjer för lönebildning tillämpa-
des för andra gången i samband med löneöver synen 
2017 och utvecklingen av löneöversyns processen 
fortsätter.

Lönekartläggningen 2017 visade att Karlskoga 
kommun inte har några osakliga löneskillnader 
när det gäller det lika1 arbetet. Analysen av det lik-
värdiga2 arbetet visar däremot att det finns befatt-
ningar med oförklarliga löneskillnader mellan 
män och kvinnor. Dessa befattningar är städare, 
personlig assistent, vårdbiträde inom äldreomsorg 
och habiliteringspersonal på gruppboende. Kom-
munen ska åtgärda dessa löneskillnader i samband 
med löneöversynerna 2018–2020. I samband med 
löneöversynen 2017 gjorde kommunen en satsning 
på grupperna rektor, biträdande rektor, förskole-
chef, enhetschef socialförvaltningen, sjuksköter-
ska, distriktssköterska och skolsköterska.

Bland tillsvidareanställda kvinnor och män är 
kvinnornas medellön 93,4 procent av männens 
medellön, en ökning med 1,3 procentenheter sedan 
2016. Jämförelser mellan åren görs inte på samma 
medarbetare. Löneskillnaderna på verkas av hur 
lönesättningen för nyanställda förhåller sig till 
lönenivån för medarbetare som slutar. En förklar-
ing till löneskillnaden mellan kvinnor och män är 
att det inom flera traditionellt mans dominerade 
yrken finns en privat marknad som konkurrerar 
om arbetskraften med arbets givare inom offentlig 
verksamhet.

¹ Lika arbete = samma eller nästan samma arbetsuppgifter.
² Arbete som inte innebär samma/liknande uppgifter 

men har likvärdiga krav vad gäller kunskaper, färdig-
heter, ansvar med mera.



EKoNomISK ÖVERSIKT

51KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2017 51

Ekonomisk översikt – kommunen 
och kommunkoncernen

Årets resultat
Årets resultat 2017 för Karlskoga kommun blev 
ett överskott på 121,7 mnkr, vilket motsvarar 
7,0 procent av skatteintäkter och generella stats-
bidrag. Det budgeterade resultatet var 33,7 mnkr, 
vilket innebär att kommunens resultat var 
88,0 mnkr bättre än budgeterat. Tabellen nedan 
redovisar budgetavvikelserna.

Budgetavvikelser 2017 (tkr) Avvikelse Procent

Budgeterat resultat 2017 33 676

Kommunstyrelsen 4 600 3,75 %

Kommunfullmäktige 232 2,94 %

Överförmyndarnämnden -968 -33,29%

Valnämnden -19

Administrativa nämnden -106 -2,11 %

Socialnämnden -6 491 -1,00 %

Barn- och utbildningsnämnden -8 593 -1,83 %

Gymnasienämnden -2 773 -1,69 %

Kultur- och föreningsnämnden 344 0,41 %

Folkhälsonämnden 1 352 55,39%

Myndighetsnämnden 122 1,32 %

Samhällsbyggnadsnämnden 9 960 16,86%

Nämndernas resultat summa -2 340 -0,15 % -2 340

Kommunfullmäktiges verksamhetspott 1 procent (kvar av 16,8 mnkr) 6 138

Skatteintäkter och generella statsbidrag   

(1. Välfärdsmiljarder blev permanenta 29,0 mnkr flyktingvariabel. 2. Befolkningsökning +349 invånare mer än 

budget 15,0 mnkr. 3. Bättre utfall än prognos 2,9 mnkr.)

46 870

Realisationsvinster 3 023

Förbättrat finansnetto 

(varav Kommuninvest överskottsutdelning 2,9 mnkr)

3 134

Minskade avskrivningar inklusive kapitalkostnader 15 275

Budgeterad resultatbuffert ej använd 1 215

Inkassointäkter 1 126

Lägre hyresförluster och rivningskostnader 3 244

Övriga finansiella intäkter 3 892

Lägre intern semesterlöneskuld 1 900

Övrig finansförvaltning 4 510

Årets resultat 2017 121 663
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Kommunens eget kapital uppgick efter årets 
resultat till 1 355 mnkr (1,3 miljarder). Kommun-
koncernens eget kapital uppgick efter årets resultat 
till 1 230 mnkr (1,2 miljarder).

Kommunkoncernens resultat blev ett överskott 
på 225,3 mnkr. Karlskoga Kommunhus AB 
redovisade ett överskott på 15,2 mnkr. Karlskoga 
Energi & Miljö AB redovisade ett överskott 

efter finansiella poster på 62,7 mnkr vilket var 
6,2 mnkr bättre än budgeterat. Karlskogahem AB 
redovisade ett överskott efter finansiella poster på 
68,1 mnkr vilket var 36,7 mnkr bättre än budget-
erat. Orsaken var återföring av tidigare nedskriv-
ningar av fastigheter. Kommunalförbundet Berg-
slagens Räddningstjänst redovisade ett överskott 
på 0,6 mnkr av ett budgeterat nollresultat.

Årets resultat (mnkr) 

Budgetföljsamhet
Driftredovisning
Nämnd 2017 2016

(tkr) Utfall Budget Resultat Utfall Budget Resultat

Kommunfullmäktige och revision 7 658 7 890 232 7 587 7 590 3

Valnämnd 19 0 – 19 0 0 0

Överförmyndarnämnden 3 876 2 908 – 968 2 835 2 908 73

Administrativ nämnd 5 133 5 027 – 106 4 667 5 027 360

Kommunstyrelsen 117 951 122 552 4 600 106 595 116 929 10 334

Socialnämnden 658 192 651 701 – 6 491 629 462 629 462 0

Barn- och utbildningsnämnden 478 512 469 919 – 8 593 454 332 452 505 – 1 828

Gymnasienämnden 166 477 163 703 – 2 773 159 571 159 571 0

Kultur- och föreningsnämnden 83 948 84 292 344 83 100 82 946 – 154

Folkhälsonämnden 1 089 2 441 1 352 427 2 180 1 753

Myndighetsnämnden 9 136 9 258 122 7 561 8 999 1 439

Samhällsbyggnadsnämnden 49 098 59 058 9 960 58 425 58 608 183

Summa exklusive finansförvaltning 1 581 089 1 578 749 – 2 340 1 514 562 1 526 725 12 163

Finansförvaltning – 1 702 751 – 1 612 425 90 326 – 1 633 795 – 1 559 060 74 735

Summa (omvänt tecken) – 121 663 – 33 676 – 121 663 – 119 233 – 32 335 – 119 233
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Budgetföljsamheten i verksamheten
Den totala budgetavvikelsen för nämnderna var 
ett underskott på 2,3 mnkr, vilket motsvarar 0,1 
procent av budgeten totalt. 

Störst avvikelse mot budget hade barn- och 
utbildningsnämnden med ett underskott på 
8,6 mnkr. Underskottet består främst av inter-
kommunala kostnader –3,4 mnkr, grundskola 
–2,6 mnkr, skolskjutsar –1,5 mnkr och måltider 
–1,5 mnkr.

Socialnämndens underskott mot budget blev 
6,5 mnkr. Den största orsaken är större kostnader 
än beräknat för institutionsvård barn och unga 
som gav ett underskott på 12,2 mnkr mot budget.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett över-
skott på 10,0 mnkr som uppstått inom fastighets-
avdelningen på grund av tillämpning av nya 
redovisningsregler i form av komponentavskriv-
ning. Efter införande av komponentavskrivning 
ska viss del av planerat underhåll redovisas som 
investeringar. Sett över ett objekts avskrivningstid 
är kostnadspåverkan neutral. Den del av planerat 
underhåll som redovisas inom investeringsbud-
geten uppgick till 9,1 mnkr, justerat för detta blev 
överskottet 0,9 mnkr.

Kommunstyrelsens överskott på 4,6 mnkr beror 
på lägre personalkostnader hos de flesta enheter på 
grund av exempelvis vakanser och föräldraledigheter. 

Gymnasienämndens resultat blev ett underskott 
på 2,8 mnkr. 2,2 mnkr av dessa var en omfördelning 
av statsbidrag för komvux inom kommunerna. 

0,6 mnkr avser osäkerhet om eventuellt delåter-
betalningskrav av statsbidrag för yrkesutbildning 
där reglerna för motprestation ändrades 2017. 

Folkhälsonämndens överskott blev 1,4 mnkr 
beroende på att städverksamhetens intäkter blev 
högre än budgeterat. 

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. 
2017 var det första året i nuvarande treårsperiod. 

När årsredovisningen fastställs i april 2018 ska 
kommunen föreslå till fullmäktige en justering 
av barn- och utbildnings- och socialnämndens 
hela underskott samt del av gymnasienämndens 
underskott. 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 intäkterna ska överstiga kostnaderna. Enligt 
huvudregeln ska ett underskott återhämtas inom 
en treårsperiod efter att underskottet uppkom. Det 
är bara om det finns synnerliga skäl som kommu-
nen får besluta att inte återhämta ett underskott.

(tkr) 2013 2014 2015 2016 2017

Resultat 48 224 37 649 77 398 119 233 121 663

Realisationsvinster – 20 724 – 4 589 – 16 406 – 4 369 – 3 023

Nedskrivningar

Avtalspensioner

Justering RIPS-ränta 4 015

Justerat resultat 31 515 33 060 60 992 114 864 118 640

Social investering – 15 000 2 945 9 849 753

justerad förändring av eget kapital 16 515 36 005 70 841 115 617 118 640

Vid avstämning av balanskravet ska det redovisade 
resultatet enligt huvudregeln rensas från realisa-
tionsvinster men inte från realisationsförluster. 
Nedskrivningar och avbetalningar på avtals-
pensionsskulder räknas som synnerliga skäl att 
inte återställa ett underskott eftersom det leder till 
lägre kostnader i framtiden. 

Från och med 2013 har Karlskoga kommun 
öronmärkt 15 mnkr till sociala investeringar1. 2014 
användes 2,9 mnkr, 2015 användes 9,8 mnkr och 
2016 användes 0,7 mnkr av dessa till sociala inves-
teringar. 2017 använde kommunen inga pengar till 
sociala investeringar.

1 Satsningar och resurser i tidig ålder för barn som av 

olika skäl behöver stöd och insatser.
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Finansiella mål

Inför verksamhetsåret 2017 beslutade fullmäktige 
om två finansiella mål som redovisas nedan. 

1. Resultatmål
Målet för 2017 var att resultatet skulle uppgå 
till 2,0 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag, vilket innebär att resultat behövde bli 
+33,7 mnkr. Målet uppfylldes eftersom resultatet 
blev +121,7 mnkr, vilket är 7,0 procent av skatte-
intäkter och generella statsbidrag. 

2. Investeringsmål 
Investeringar ska som huvudregel uppgå till 
maximalt avskrivningsnivå. 2017 gjorde kom-
munen investeringar för 89,3 mnkr. Avskriv-
ningarna uppgick till 63,3 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), 
ekonomisk rapportering och delårsrapportering 
fyra gånger per år med prognos för helårs-
resultat samt finansiell rapportering till varje 
kommunstyrelsemöte.

Långfristig kapacitet

Enligt kommunallagen ska kommunen alltid 
ha högre intäkter än kostnader. Det är dock 
en minimi nivå. 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 konjunktur-
svängningar och ha resurser för utveckling och 
investeringar. 2017 års resultat stärkte Karlskogas 
ekonomiska ställning ytterligare. Det egna 

kapitalet ökade med nästan 122 mnkr, en ökning 
med hela 9,9 procent. De senaste tre åren har det 
egna kapitalet ökat med 333 mnkr. 

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. 2017 ökade nettokostnaden med 
4,4 procent medan skatt och generella statsbidrag 
ökade i samma takt, 4,4 procent. Det innebär att 
nettokostnaden som andel av intäkterna från skatt 
och statsbidrag var oförändrad, 92,3 procent. 
Resultaten de senaste tre åren, 2015–2017, visar 
en god balans i ekonomin. Medelvärdet för de tre 
senaste åren är 93,2 procent. Personalkostnader 
utgjorde 90,2 procent av verksamhetens nettokost-
nad, vilket var en ökning med 0,9 procentenheter 
jämfört med 2016. Personalkostnaderna totalt sett 
ökade med 5,4 procent 2017 och snittökningen de 
tre senaste åren är 6,1 procent. Kommunledningen 
ser allvarligt på att personalkostnaderna ökat mer 
procentuellt än skatter 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 
1 731 mnkr, det vill säga drygt 1,7 miljarder. Skatte-
intäkterna ökade med 4,0 procent och generella 
statsbidrag ökade med 5,8 procent jämfört med 
2016. Ökningen berodde främst på att riksdagen 
beslutade att välfärdsmiljarderna skulle bli perma-
nenta och Karlskogas intäktsbelopp höjdes därför 
jämfört med 2016. 

Taxeringsutfallet och uppräkningstalen påver-
kar utvecklingen av skatteintäkterna. Invånar-
antalet den 1 november året före budgetåret påver-
kar storleken på bidragen från det kommunala 
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utjämningssystemet, eftersom de beräknas med ett 
visst belopp per invånare och utifrån detta datum. 
Den preliminära slutavräkningen av skatteintäkt-
erna utgår från SKL:s prognos. Skatteintäkternas 
utveckling påverkas därför mycket av antalet 
invånare i kommunen. Befolkningen i Karlskoga 
minskade med 101 invånare (–0,3 procent) mellan 
1 november 2016 och samma datum 2017.

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 2017, vilket 
betyder att ränteintäkterna var lägre än ränte-
kostnaderna. Det beror på att kommunen i stor 
utsträckning finansierat tidigare investeringar med 
lån. Vid slutet av 2017 var kommunens låneskuld 
400 mnkr. Amortering av kommunens låneskuld 
förhindras av resultatpåverkan av säkringsredo-
visningen av de två räntederivat kommunen har. 
Finansnettot för kommunkoncernen var sämre än 
för kommunen eftersom det är bolagen som står 
för större delen av den totala låneskulden (Karl-
skogahem AB 800 mnkr, Karlskoga Kommunhus 
AB 545 mnkr och Karlskoga Energi och Miljö AB 
649 mnkr).
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Soliditeten

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 
soliditeten 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 
räntekostnader. Ökningen av eget kapital 2017 var 
närmare 122 mnkr (+9,9 procent). Orsaken är kom-
munens överskott. Kommunens balansräkning 
växte med drygt 112 mnkr. Anläggningstillgångar 
ökade med 65,5 mnkr och omsättningstillgångar 
ökade med 46,8 mnkr. Överskottet ledde även till 
att kommunen förbättrade sin soliditet med 2,5 
procent enheter till 61,7 procent. Även för kom-
munkoncernen förbättrades soliditeten tack vare 
positiva resultat för bolagen. 

Soliditeten

Soliditeten för kommunen påverkas kraftigt, och 
sjunker med 36,8 procentenheter, om man tar 
hänsyn till kommunens alla pensionsförpliktelser. 
Soliditeten med hänsyn till alla pensionsförpliktel-
ser för 2017 var 24,9 procent, en ökning med 5,8 pro-
centenheter jämfört med 2016. Kommunens pen-
sionsåtagande som redovisas inom linjen uppgick 
vid årets slut till 809 mnkr. För kommunkoncernen 
var soliditeten 27,8 procent, men sjunker med 18,3 
procentenheter till 9,5 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) 70 175 90 246

Ansvarsförbindelser (inklusive 

löneskatt) 808 679 808 679

Finansiella placeringar 

avseende pensionsmedel 0 0

Total pensionsförpliktelse 878 854 898 925

Återlånade medel 878 854 898 925

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 efter satsningar på gymnasie-
skolan och brandstationen måste minska till en 
nivå som uppfyller kommunens finansiella mål – 
att investeringarna inte ska överstiga kommunens 
avskrivningar.

Skuldsättning

Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som 
kommunen finansierat med egna medel. Skuld-
sättningsgraden visar andelen av tillgångarna 
som finansierats genom lån. Är soliditeten enligt 
balansräkningen 61,7 procent är med andra ord 
skuldsättningsgraden 38,3 procent. Skulderna 
består av kortfristiga skulder med förfallotid inom 
ett år och långfristiga skulder med förfallotid mer 
än ett år. Det som kallas avsättningar har till skill-
nad från långfristig skuld inte ett exakt belopp eller 
exakt förfallodag utan bygger på uppskattningar 
och antaganden. Avsättningen på 72,9 mnkr i kom-
munens balansräkning avser framtida pensionså-
taganden och byggbonus från Boverket.

Större delen av kommunens skulder är lån i banker 
och kreditinstitut. Den 31 december 2017 var 
den totala skulden 769 mnkr, en minskning med 
15,6 mnkr jämfört med 2016. Långfristiga skulder 
ökade med 4,4 mnkr medan kortfristiga skulder 
minskade med 20,0 mnkr. Vid utgången av 2017 
var kommunens låneskuld 400 mnkr, samma som 
2016. 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 handlings-
beredskap kommunen och kommunkoncernen har 
på kort sikt. Likviditeten ökade med 79,7 mnkr 
för kommunen och med 100 mnkr för kommun-
koncernen 2017. Nivån på likviditeten är en 
ögon blicksbild. Därför är likviditetens utveckling 
över tid mer intressant. Kommunens likviditet 
har förbättrats de senaste åren och kan anses vara 
god. Om de två finansiella målen uppfylls varje år, 
vilket kommunledningen ska prioritera, förbättras 
automatiskt kommunens likviditet.

Likviditet

Kommunen bedömer den finansiella beredskapen 
som tillfredsställande. De senaste tre åren har 
likviditeten ökat med 191 mnkr. Betalningsbered-
skapen är dessutom tryggad genom att kommun-
koncernen har en beviljad checkräkningskredit på 
150 mnkr. 
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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 mellan 13 och 25 år. Med finansierings-
risk menar man risken för att kommuner inte kan 
skaffa lån eller måste låna till en hög ränta. Risken 
att långivarna inte beviljar Karlskoga kommun 
ytterligare lån bedöms som liten. 

2014 beslutade kommunfullmäktige om en ny 
finanspolicy för kommunkoncernen. Alla regler 
i finanspolicyn uppfylldes helt eller uppfylldes 
med vissa avvikelser som hör till tiden före den 
nya policyn. Den finansiella rapporteringen till 
kommunstyrelsen varje månad fortsatte under 
2017. Rapporten beskriver likviditeten, placerings-
portföljens sammansättning, låneportföljens 
sammansättning, planerad upplåning samt ger 
en allmän information 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 1 994 000

  varav Karlskogahem AB 800 000

  varav Karlskoga Energi och Miljö AB 600 000

  varav Karlskoga Kommunhus AB 545 000

  varav Biogasbolaget i Mellansverige AB 49 000

Borgensåtaganden bostadsrättsföreningar 39 816

Förlustansvar och garantier för egnahem 210

Summa borgensåtaganden och 

förlustansvar 2 034 026

Ansvarsförbindelser

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

Enligt KPA:s och SPP:s beräkningar uppgick 
den totala förbindelsen till 809 mnkr, inklusive 
löneskatt, vilket var en minskning med 26,7 mnkr 
(–3,2 procent) jämfört med 2016. 

Individuella delen

Kommunen har beslutat att betala ut hela den 
individ uella delen av avtalspensionen till de 
anställda. Kostnaden för 2017 är bokförd som en 
kortfristig skuld och beräknas till 70,2 mnkr inklu-
sive 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 (tkr)

Förändring av utdebiterad skatt med 1 kr  +–65 700 

Förändring av det generella statsbidraget 

med 1 %  +–3 400 

Generell taxeförändring med 1 %  +–1 300 

Förändring av likviditeten med 10 mnkr  +–0 

KoSTNADER (tkr)

Löneökning med 1 %  +13 200

50 heltidstjänster  +–25 400 

Prisförändring på varor och tjänster med 1 %  +–8 000 

Prisförändring på bränsle och energi med 1 %  +–400 

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 kommunkon-
cernen ingår även Karlskoga kommuns del av 
kommunalförbundet 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 225,3 mnkr. 

Karlskoga Energi och Miljö AB redovisade 
ett positivt resultat på 62,7 mnkr efter finansiella 
poster, vilket var 6,2 mnkr bättre än budgeterat. 
Resultatet 2017 översteg markant föregående år 
som var ett mycket dåligt år. Intäkterna ökade 
med 7,7 procent 2017 och översteg budget med 6,2 
procent. Överskottet mot budget beror på såväl 
taxeökningar som nya kundavtal, främst inom 
elhandel och stadsnät. Elhandeln ökade med 32 
procent och översteg budget med 36 procent. Alla 
verksamheter utom renhållningen bidrog till de 
ökade intäkterna. Överlag hade verksamheterna 
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ett bra år med gynnsamt klimat och få avbrott 
eller haverier, vilket påverkade resultatet positivt. 
Biogasbolaget och dess verksamhet hade också 
ett gynnsammare år. Det påverkades dock av 
sjunkande marknadspriser och efterfrågan på 
biogas, vilket gjorde att Biogasbolaget tvingades 
skriva ned anläggningstillgångar med 7,5 mkr. 
Totalt (inklusive nedskrivningen) landade Biogas-
bolagets resultat på –12,3 mnkr där hälften av 
resultatet påverkade Karlskoga Energi och Miljös 
totala resultat.

Karlskogahem AB redovisade ett positivt resultat 
på 68,1 mnkr efter finansiella poster, vilket var 
hela 36,6 mkr bättre än prognosen. Den främsta 
orsaken var återföringar av tidigare nedskrivningar 
av fastig heter som förbättrade resultatet med 
37,1 mnkr. Räknar man bort återföringarna gjorde 
bolaget ett resultat på +31 mnkr, vilket stämmer 
med prognosen. I resultatet ingår en reavinst på 
8 mnkr efter försäljning av fastigheter. Räknar man 
bort både reavinsten och återföringarna av tidigare 
nedskrivningar var resultatet +23 mnkr, vilket var 
6 mnkr lägre än resultatet 2016. 

Årsredovisningen för både Karlskogahem AB 
och Karlskoga Energi och Miljö AB har upprättats 
enligt BFN:s Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredo-
visning 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 2017 en vinst på 15,2 mnkr efter 
24,8 mnkr i erhållna koncernbidrag samt 15,2 mnkr 
i förväntad utdelning från Karlskoga Energi och 
Miljö AB.

Karlskoga Energi och miljö AB

Ägarandel: 100 %
Aktiekapital: 55 mnkr
Ordförande: Dan-Åke Widenberg
Verkställande direktör: Sebastian Cabander
Antal anställda: 179
Årets resultat
Bolaget redovisade 2017 en vinst på 62,7 mnkr.

Karlskogahem AB

Ägarandel: 100 %
Aktiekapital: 77 mnkr
Ordförande: Rolf Lindberg
Verkställande direktör: Ann Hermansson Alm
Antal anställda: 40
Årets resultat
Bolaget redovisade 2017 en vinst på 68,1 mnkr.

Kommunalförbundet  
Bergslagens Räddningstjänst

Ägarandel: 35 % (Karlskogas andel av det totala 
kommunbidraget)
Karlskogas kommunbidrag 2017: 29,4 mnkr
Ordförande: Göran Ståhlberg
Förbundschef: Jeanette Hallgren
Antal anställda: 178 
Årets resultat
Årets resultat i kommunalförbundet var en vinst på 
0,6 mnkr.

Intressebolag
Resultaten för bolagen nedan ingår inte i den sam-
manställda redovisningen eftersom kommunen 
inte har något väsentligt inflytande i dem eller 
har ett så litet ägande att det inte påverkar den 
sammanställda 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 2017 (%)

Karlskoga Näringsliv och Turism AB 100

Karlskoga Centrumledning AB 20

Parkeringsaktiebolaget Råkan 53

Örebroregionen Science Park AB 27

Örebro Läns Flygplats AB 5
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Resultaträkning
Kommun Koncern

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Verksamhetens intäkter (not 1) 580 124 597 333 1 209 227 1 162 512

    Varav jämförelsestörande post (not 5) 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader (not 2) – 2 113 946 – 2 061 870 – 2 492 210 – 2 400 360

    Varav jämförelsestörande post (not 5) 0 0 0 0

Avskrivningar (not 3) – 63 308 – 65 354 – 150 753 – 188 203

Verksamhetens nettokostnad – 1 597 130 – 1 529 891 – 1 433 736 – 1 426 051

Skatteintäkter (not 4) 1 387 856 1 334 005 1 387 856 1 334 005

Generella statsbidrag och utjämning (not 4) 342 803 323 903 342 803 323 903

Finansiella intäkter (not 1) 8 497 10 701 7 099 7 663

Finansiella kostnader (not 2) – 20 363 – 19 485 – 76 102 – 90 470

Resultat före extraordinära poster 121 663 119 233 227 920 149 050

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Skatt 0 0 – 2 621 4 340

Årets resultat 121 663 119 233 225 299 153 390
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Balansräkning
Kommun Koncern

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Tillgångar

A. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar 0 0 3 013 2 955

II. materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 6) 1 098 697 1 068 227 2 437 448 2 390 975

Maskiner och inventarier (not 7) 150 091 115 156 1 211 252 1 116 169

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

III. Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar och bostadsrätter (not 8) 497 215 497 123 30 331 30 239

Långfristiga fordringar (not 9) 4 400 4 400 48 696 22 973

Summa anläggningstillgångar 1 750 403 1 684 906 3 730 740 3 563 311

B. Bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0

C. omsättningstillgångar

Förråd m m 0 0 17 248 15 646

Fordringar (not 10) 146 078 179 033 266 294 301 404

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

Kassa och bank (not 11) 299 911 220 180 410 487 297 117

Summa omsättningstillgångar 446 990 400 214 695 029 620 167

Summa tillgångar 2 197 392 2 085 120 4 425 769 4 183 478

Eget kapital, avsättningar och skulder

A. Eget kapital (not 12)

Eget kapital vid årets början 1 233 587 1 114 354 1 005 281 851 900

Årets resultat 121 663 119 233 225 299 153 390

Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0

Övrigt eget kapital 0 0 – 119 – 9

Summa eget kapital 1 355 250 1 233 587 1 230 461 1 005 281

B. Avsättningar

Avsättningar för pensioner (not 13) 70 175 66 549 90 246 86 938

Andra avsättningar (not 13) 2 750 212 210 670 191 276

Summa avsättningar 72 925 66 760 300 916 278 214

C. Skulder

Långfristiga skulder (not 14) 430 949 426 506 2 049 449 2 371 506

Kortfristiga skulder (not 15) 338 269 358 266 844 943 528 477

Summa skulder 769 218 784 772 2 894 392 2 899 983

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 197 392 2 085 120 4 425 769 4 183 478

Panter och ansvarsförbindelser

1. Panter 0 0 0 0
2. Ansvarsförbindelser

a) Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna  

eller avsättningar (not 16)

808 679 835 411 808 679 835 400

b) Borgensförbindelser (not 16) 2 034 026 2 034 893 40 026 40 893

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

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Den löpande verksamheten

Årets resultat 121 663 119 233 228 300 153 390

Justering för av- och nedskrivningar 63 308 65 354 150 753 188 203

Justering för avsättningar 6 164 24 12 328 3 951

Justering för realisationsvinster/-förluster – 3 023 – 4 369 – 8 076 – 4 369

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 8 220 13 129

medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 188 112 180 242 391 525 354 304

Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 – 1 602 6 179

Ökning/minskning kortsiktiga fordringar, (not 1) 32 955 – 61 561 35 110 – 100 790

Ökning/minskning kortsiktiga skulder, (not 2) – 19 997 24 734 316 464 55 798

Kassaflöde från den löpande verksamheten 201 070 143 415 741 497 315 491

Investeringsverksamhet

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 – 58 – 84

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Investering i materiella anläggningstillgångar – 131 012 – 105 620 – 304 429 – 267 837

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 5 322 9 382 19 611 14 479

Investering i finansiella anläggningstillgångar – 92 – 7 – 92 – 7

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 – 16 970 253

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 125 782 – 96 245 – 301 938 – 253 196

Finansieringsverksamhet

Nyupptagna lån 0 0 0 0

Amortering av lån 0 – 17 000 – 322 057 – 601

Investeringsbidrag 4 443 – 601 0 0

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 15 17 585

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 443 – 17 601 – 322 042 16 984

utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0

Årets kassaflöde 79 731 29 569 117 517 79 279

Likvida medel vid årets början 220 180 190 611 292 970 213 691

Likvida medel vid årets slut 299 911 220 180 410 487 292 970
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Noter till kassaflödesanalysen
(tkr) Kommun

2017 2016

Not 1

Kundfordringar – 7 511 – 6 518

Kortfristiga fordringar – 6 546 – 7 059

Upplupna intäkter 47 012 – 47 983

Kortfristig placering 0 0

Summa 32 955 – 61 561

Not 2

Kortfristig skuld – 486 511

Leverantörsskuld – 1 164 40 588

Moms 1 513 – 108

Personalens källskatt 1 329 1 691

Övriga kortfristiga skulder – 7 360 – 42 066

Upplupna kostnader och  

förutbetalda intäkter – 13 829 24 118

Summa – 19 997 24 734
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Noter
Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2017 2016 2017 2016

Not 1 Verksamhetens intäkter

Intäkter enligt driftredovisningen 2 649 156 2 587 977

Avgår:

Interna intäkter – 318 154 – 311 780

Skatteintäkter och statsbidrag – 1 742 381 – 1 668 163

Finansiella intäkter – 8 497 – 10 701

Extraordinära intäkter / Jämförelsestörande post (not 5) 0 0

Verksamhetens externa intäkter 580 124 597 333

Not 2 Verksamhetens kostnader

Kostnader enligt driftredovisningen 2 527 493 2 468 744

Avgår:

Interna kostnader – 318 154 – 311 780

Utjämningsavgifter – 11 722 – 10 255

Finansiella kostnader – 20 363 – 19 485

Avskrivningar – 63 308 – 65 354

Extraordinära kostnader / Jämförelsestörande post (not 5) 0 0

Verksamhetens externa kostnader 2 113 946 2 061 870

Varav:

   - Förändring pensionsskuld inklusive individuell del 46 678 48 331

   - Pensionsutbetalningar 47 119 42 921

   - Särskild löneskatt 22 108 22 245

Summa 115 904 113 498

Not 3 Avskrivningar och upp- eller nedskrivningar

Avskrivningar

Byggnader och tekniska anläggningar 44 103 45 000

Goodwill 0 0

Maskiner och inventarier 19 205 20 354

Summa avskrivningar 63 308 65 354

Realisationsvinstberäkning, netto

Byggnader och tekniska anläggningar 3 023 4 369

Maskiner och inventarier 0 0

Finansiella tillgångar 0 0

Summa realisationsvinstberäkning 3 023 4 369

Nedskrivningar

Byggnader och tekniska anläggningar 0 0

Summa nedskrivningar 0 0

Totalt 66 331 69 723

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

2017 2016 2017 2016

Not 4 Skatteintäkter och generella statsbidrag

Kommunalskatt

Preliminär kommunalskatt 1 392 477 1 338 967

Slutavräkning föregående år 1 611 1 266

Årets preliminära slutavräkning – 6 232 – 6 228

Summa kommunalskatt 1 387 856 1 334 005

Generella statsbidrag

Inkomstutjämningsbidrag 268 465 249 136

Strukturbidrag 0 0

Regleringsbidrag 0 0

Kostnadsutjämningsbidrag 9 898 2 116

Utjämningsbidrag LSS 0 0

Fastighetsavgift 47 176 46 749

Generella bidrag från staten 28 986 36 156

Regleringsavgift – 298 – 1 035

Utjämningsavgift LSS – 11 424 – 9 220

Summa 342 803 323 903

Totalt 1 730 659 1 657 908

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på 

SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

Not 5 jämförelsestörande poster

Inga jämförelsestörande poster 2017 eller 2016 0 0

Totalt 0 0

Not 6 mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ackumulerat anskaffningsvärde 1 597 105 1 814 720 4 046 037 3 958 161

Ackumulerade avskrivningar – 498 409 – 746 494 – 1 535 672 – 1 567 186

Ackumulerade upp- och nedskrivningar 0 0 – 72 917 0

Bokfört värde 1 098 697 1 068 227 2 437 448 2 390 975

Jämförelsen mot 2016 för ackumulerat värde ser olika ut på grund 

av olika ekonomisystemet.

Avskrivningstider, se not 3.

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.

mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 1 068 227 1 037 593

Nettoinvesteringar 71 550 71 265

Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar 3 023 4 369

Nedskrivningar 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Avskrivningar – 44 103 – 45 000

Överföring från/till annat slag av tillgång 0 0

Övriga förändringar 0 0

Redovisat värde vid årets slut 1 098 697 1 068 227
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2017 2016 2017 2016

Not 7 maskiner och inventarier

Ackumulerat anskaffningsvärde 243 240 407 504 2 578 406 2 395 674

Ackumulerade avskrivningar – 93 149 – 292 348 – 1 367 154 – 1 279 505

Ackumulerade upp- och nedskrivningar 0 0 0 0

Bokfört värde 150 091 115 156 1 211 252 1 116 169

Jämförelsen mot 2016 för ackumulerat värde ser olika ut på grund 

av olika ekonomisystemet.

Avskrivningstider, se not 3.

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.

maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 115 156 110 536

Nettoinvesteringar 54 140 24 974

Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar 0 0

Nedskrivningar 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Avskrivningar – 19 205 – 20 354

Redovisat värde vid årets slut 150 091 115 156

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar

Ackumulerat anskaffningsvärde 497 215 482 365

Ackumulerade avskrivningar 0 0

Ackumulerade upp- och nedskrivningar 0 14 758

Bokfört värde 497 215 497 123

Redovisat värde vid årets början 497 123 497 116

Nettoinvesteringar 92 7

Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar 0 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 497 215 497 123

Specifikation av finansiella anläggningstillgångar

majoritetsägda bolag:

Karlskoga Kommunhus AB 465 184 465 184

majoritetsägda bolag totalt 465 184 465 184

Övriga aktieinnehav:

Parkeringsaktiebolaget Råkan 15 15

Karlskoga Centrumledning AB 20 20

Örebro läns flygplats 1 263 1 263

Karlskoga Näringsliv och Turism AB 100 51

Inera AB 43 0

Örebroregionen Science Park AB 27 27

Övriga aktieinnehav totalt 1 467 1 376
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2017 2016 2017 2016

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 497 215 497 123

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 89 046 133 502

Kundfordringar 28 967 21 456

Momsfordran 10 885 16 526

Skatteintäkter 0 2 556

Stiftelserna – 1 0

Övriga kortfristiga fordringar 17 181 4 994

Summa kortfristiga fordringar 146 078 179 033

Kortfristiga placeringar

Obligationer 1 000 1 000

Summa kortfristiga placeringar 1 000 1 000

Not 11 Likvida medel

Plusgiro, bankgiro och bankkonto 299 911 220 180

Summa plusgiro, bankgiro och bankkonto 299 911 220 180

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

2017 2016 2017 2016

Not 12 Eget kapital

Eget kapital vid årets början 1 233 587 1 114 354 1 005 281 851 900

Årets resultat 121 663 119 233 225 299 153 390

Justering restpost 0 0 – 119 0

Rättelse av ingående balans 0 0 0 – 9

Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0

Social investering 0 0 0 0

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

Varav:

   - Pensionsavsättning ansvarsförbindelse 165 000 165 000

   - Treårsbudget kommunstyrelsen 6 586 1 754

   -Treårsbudget socialnämnden 1) 721 721

   -Treårsbudget barn- och utbildningsnämnden1) 0 0

   -Treårsbudget gynmnasienämnden1) – 555 0

   - Treårsbudget kultur- och föreningsnämnden 444 100

   - Treårsbudget folkhälsonämnden 2 011 659

   - Treårsbudget myndighetsnämnden 256 135

   -Treårsbudget sammhällsbyggnadsnämnden 2 628 705

   -Sexårsbudget sammhällsbyggnadsnämnden (vinterväghållning) – 1 046 0

   - Social investering 0 0

   - Övrigt eget kapital 1 179 205 1 064 513

Summa eget kapital 1 355 250 1 233 587
1)Justering av treårsbudget inför kommunfullmäktiges beslut i april 2018 avseende årsredovisning 2017. Hela socialnämn-

dens och barn- och utbildningsnämndens samt del av gymnasienämndens underskott från 2017 ska inte föras över till 2018. 

Utgående värde för 

treårsbudget 2017

Ingående värde för 

treårsbudget 2018

Treårsbudget

   -Treårsbudget socialnämnden – 5 770 721

   -Treårsbudget barn- och utbildningsnämnden – 8 593 0

   -Treårsbudget gynmnasienämnden – 2 773 – 555
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2017 2016 2017 2016

Not 13 Avsättningar

Avsatt till pensioner

Särskild avtals-, ålders- eller visstidspension 5 744 3 988

Förmånsbestämd eller kompletterande pension 14 026 14 460

Ålderspension 34 955 33 059

Pension till efterlevande 1 749 2 049

Summa pensioner 56 474 53 556

Löneskatt 24,26 % 13 701 12 993

Summa avsatt till pensioner 70 175 66 549

Antal visstidsförordnanden

Politiker 2 2

Tjänstemän 0 0

Övriga avsättningar

Avsatt för Citybanan 0 212

Avsättning Boverket byggbonus 2 750 0

Summa avsättningar 72 925 66 760

Överskottsfond

Upplysning om storlek av överskottsmedel enligt rekommendation 17,1 4 676 4 016

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

2017 2016 2017 2016

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning inklusive särskild löneskatt 66 549 59 760

Nya förpliktelser under året 5 442 7 618

Varav:

   - Nyintjänad pension 3 339 5 813

   - Ränte- och basbeloppsuppräkning 1 341 542

   - Ändring av försäkringstekniska grunder 232 0

   - Pension till efterlevande 91 644

   - Övrig post 439 619

Årets utbetalningar – 2 524 – 2 155

Förändring av löneskatt 708 1 325

Summa avsatt till pensioner 70 175 66 549

Aktualiseringsgrad 96 % 95 %

Avsatt för Citybanan

Redovisat värde vid årets början 212 6 976

Nya avsättningar 0 0

Ianspråktagna avsättningar – 212 – 6 764

Outnyttjat belopp som återförts 0 0

utgående avsättning 0 212

Avsatt för byggbonus Boverket

Redovisat värde vid årets början 0 0

Nya avsättningar 2 750 0

Ianspråktagna avsättningar 0 0

Outnyttjat belopp som återförts 0 0

utgående avsättning 2 750 0

Not 14 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 400 000 400 000

Investeringsbidrag 30 949 26 506

Summa långfristiga skulder 430 949 426 506

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Investeringsbidrag 36 293 33 810

Ackumulerad intäktsförd del – 5 344 – 7 304

Kvarstående investeringsbidrag 30 949 26 506

Återstående antal år (vägt snitt) 23 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 %

Specifikation av räntederivat

Volym (tkr) Ränta Ränte

förfall

Under/över 

värde (tkr)

150 000 4,41 % Juli 2030 54 569

250 000 3,98 % Maj 2042 107 962

400 000 162 531

Kommunens derivat överstiger inte underliggande lån.

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

ska därför redovisas i resultatet. 

Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2017 2016 2017 2016

Not 15 Kortfristiga skulder

Bergslagens Räddningstjänst 20 029 20 497

Leverantörsskulder 76 496 77 659

Arbetsgivaravgift och preliminärskatt 47 172 44 416

Skuld till Migrationsverket 17 413 24 772

Semesterlöneskuld/ferie- och uppehållslöneskuld 84 455 81 209

Upplupen ränta 2 695 2 778

Pensionsskuld individuell del inklusive särskild löneskatt 57 102 55 954

Förutbetalda skatteintäkter 10 849 6 228

Övriga kortfristiga skulder 22 058 44 752

Summa kortfristiga skulder 338 269 358 266

Not 16 Ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden kommunala bolag 1 994 000 1 994 000

   - varav Karlskogahem AB 800 000 800 000

   - varav Karlskoga Energi och Miljö AB 600 000 600 000

   - varav Karlskoga Kommunhus AB 545 000 545 000

   - varav Biogasbolaget i Mellansverige AB 49 000 49 000

Borgensåtaganden bostadsrättsföreningar 39 816 40 526

Förlustansvar och garantier för egnahem 210 367

Summa borgensåtaganden och förlustansvar 2 034 026 2 034 893
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2017 2016 2017 2016

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder 

eller avsättningar

Ingående ansvarsförbindelse 672 309 700 465

Aktualisering – 789 2 011

Ränteuppräkning 6 116 6 859

Basbeloppsuppräkning 12 025 3 533

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0

Ändring av diskonteringsräntan 0 0

Bromsen 0 0

Övrig post – 2 860 – 5 523

Årets utbetalningar – 36 005 – 35 036

Summa pensionsförpliktelser 650 796 672 309

Löneskatt 157 883 163 102

utgående ansvarsförbindelse 808 679 835 411

Summa ansvarsförbindelser 2 842 705 2 870 304

Förvaltning av medel avsatta för pensionsåtaganden

inklusive särskild löneskatt

Ansvarsförbindelse 808 679 835 411

Pensionsmedlens användning

   - Finansiella placeringar 0 0

   - Medel återlånade till verksamheten 808 679 835 411

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 2017-12-31 var medlemmar i Kommun-

invest 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 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och 

totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 223 061 747 kro-

nor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 273 389 829 kronor.

Not 17 Förvaltade stiftelser

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

cirka 4 mnkr.
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Investeringar
försenad på grund av fördröjd upphandling. Upp-
handlingen fick göras om då inget av de inkomna 
anbuden vid första omgången uppfyllde kraven 
fullt ut.

Under 2017 gjorde kommunen en förstudie och 
projektering av Karlbergsskolans gymnastiksal. 
Dessa skeden kostar inte så mycket utan budgeten 
förbrukas främst då byggnationen genomförs 2018.

Budget för projektet Torget överfördes till 2018 
eftersom projekteringen av etapp 1 drog ut på tiden 
och på grund av flera evenemang i centrum kunde 
inte projektet starta förrän efter sommaren. Efter-
som projektet främst består av säsongsberoende 
markarbeten har det pausats under vintern.

Kommunstyrelsens avvikelse beror på att inför-
andet av beslutsstödssystemet sköts upp till 2018 
istället för 2017.

Socialnämndens investeringar i låssystem samt 
installation av hotellås sköts upp till 2018 på grund 
av försenade upphandlingar.

Kommunens investeringar ska som huvudregel 
uppgå till maximalt avskrivningsnivå. Investe-
ringsbudgeten 2017 var 118 mnkr. Av investerings-
budgeten var 78,4 mnkr nya investeringar för 2017 
medan 39,5 mnkr var ombudgeterat från 2016 eller 
nya investeringsbeslut som togs under 2017.

Kommunen gjorde investeringar för 89,3 mnkr 
under 2017 och avskrivningarna uppgick till 
63,3 mnkr. Kommunen investerade alltså mer än 
avskrivningsnivån, men mindre än budgeterat. 

Analys av budgetavvikelser

De största avvikelserna gentemot investeringsbud-
geten uppstod inom samhällsbyggnadsnämnden. 

En orsak är att den nya förskolan på Karto-
grafen 1 är försenad på grund av överklagan som 
lett till ny upphandling som pågår under första 
kvartalet 2018.

Konstgräsplanen som ska byggas på uppdrag av 
kultur- och föreningsnämnden har även den blivit 
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Investeringsutgifter
Investering per nämnd (tkr) Netto 

investering 2016

Netto 

investering 2017

Budget 

2017

Avvikelse 

2017

Varav överförs 

till nästa år

Kommunstyrelsen 1 704 5 900 6 728 828 1 138

Socialnämnden 3 184 4 006 6 460 2 454 2 009

Barn- och utbildningsnämnden 4 148 3 500 3 500 0 0

Gymnasienämnden 1 248 1 496 1 500 4 0

Kultur- och föreningsnämnden 2 480 1 339 1 962 623 525

Folkhälsonämnden 1 122 1 150 1 150 0 0

Myndighetsnämnden 519 135 500 365 0

Samhällsbyggnadsnämnden 81 134 102 555 96 099 – 6 456 36 921

Summa 95 539 120 081 117 899 – 2 182 40 593

Verksamhetsområde VA – 4 945 – 30 818

Investering enligt budget 2017 90 594 89 263

Varav några särredovisade investeringar 

från samhällsbyggnadsnämnden:

- varav paviljong Nobel 546 1 652 1 654 2 0

- varav ny förskola 0 366 18 200 17 834 17 834

- varav reinvestering lokaler* 10 570 20 257 13 070 – 7 187 1 527

- varav reinvestering gator/maskiner 13 151 11 363 13 740 2 377 2 299

- varav konstnärlig utsmyckning 0 0 1 163 1 163 1 163

- varav nytt gruppboende 8 704 0 0 0 0

- varav arkiv 1 762 43 229 186 0

- varav 10 mnkr till ombyggnad 5 807 1 248 2 459 1 211 1 208

- varav projekt fastighet 10 981 2 539 3 091 552 600

- varav teknik 5 380 1 470 3 767 2 297 2 307

- varav övriga projekt 15 244 0 0 0 0

- varav Karlbergsskolans gymn.sal 0 441 3 500 3 059 0

- varav Rävåsskolan 0 20 207 20 226 19 0

- varav torget etapp 1 0 2 522 3 600 1 078 1 078

- varav konstgräsplan KFN 0 15 5 000 4 985 4 985

- varav utvidgning verksamhetsområde 

VA (KF beslut) 4 945 30 818

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

* Under ”reinvestering lokaler” beror underskottet mot budget på nya regler i och med tillämpning av komponentavskriv-

ningar. Viss del av planerat underhåll som tidigare räknats som drift ska föras mot anläggningsregistret. Det påverkar 

inte kostnaden för ett objekt sett till dess hela livslängd. Resultatet för den del av planerat underhåll som ska föras mot 

anläggningsregistret var 9 mnkr 2017.
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För redovisningen gäller lagen om kommunal 
redo visning, som syftar till att grundläggande 
ekonomiska frågor ska redovisas på ett enhetligt 
sätt. Lagen, och kommunallagens krav på god redo-
visning, styr kommunens principer för redovisning. 

Rådet för kommunal redovisning ger också 
rekommendationer för den kommunala redo-
visningen. Karlskoga kommun följer rekom men-
dationerna förutom för exploateringsfastigheter 
och, som en följd av detta, materiella anläggnings-
tillgångar. Exploateringsfastigheter är inte sär-
redovisade i anläggningsregistret utan redovisas 
(liksom andra fastigheter) som anläggnings-
tillgångar istället för omsättningstillgångar. 
Exploateringsfastigheterna utgör en mindre del av 
fastigheterna. 

Konvertering till komponentavskrivning

Kommunen konverterade under året anläggnings-
registret till komponentavskrivning när det gäller 
äldre fastigheter. Investeringar i fastigheter har 
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 kon-
verterats. Äldre investeringar i till exempel gator, 
parker och markarbeten kommer inte att delas upp 
i komponenter.   

Nytt ekonomisystem

Kommunen införde under året ett nytt ekonomi-
system, vilket medfört ett stort arbete med att 
lära sig och hantera det nya systemet samt göra 
avstämningar mellan gamla och nya balansposter 
och gamla och nya reskontror. Detta arbete sker 
löpande och är inte helt klart vid denna årsredo-
visning, eftersom byte av ekonomisystem är en 
komplex process och det finns skillnader mellan 
det nya och gamla ekonomisystemets struktur och 
moduler. 

Byte av redovisningsprincip

Som framgår ovan medför komponentavskrivning 
att kostnaden för avskrivning inte fullt ut blir jäm-
förbar med föregående år. Avskrivningstakten 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 elsystem, 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 redovisades som ett 
löpande underhåll av byggnaden nu hanteras som 
en investering. 

Uppdelningen i komponenter 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 arbetstagare och pensionstagare. 
Den bygger på pensionsförvaltarens uppskatt-
ningar om till exempel livslängd, räntor och 
avkastning. Den samlade pensionsskulden redo-
visas under avsättningar för pensioner, kortfristiga 
skulder, under rubriken ansvarsförbindelser som 
ligger under posten inom linjen utanför balans-
räkningen. 

Under avsättningar redovisas årets och tidigare 
års intjänade förmånspensioner. Under kortfristiga 
skulder redovisas de pensioner som intjänats av 
de anställda under verksamhetsåret och som ska 
betalas i mars nästkommande år. 

Under ansvarsförbindelser redovisas de pensions-
förpliktelser som intjänats av arbetstagare och 
pensionstagare före 1998. Dessa räknas årligen upp 
enligt ett fastställt index och minskas med årets 
utbetalningar till pensionstagarna.

Semesterlöneskulden

Semesterlöneskulden avser icke uttagna semester-
dagar. Tillsammans med okompenserad övertid 
och upplupen arbetsgivaravgift för denna, redo-
visas semesterlöneskulden som en kortfristig skuld.

Redovisningsprinciper
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Finansiella instrument

Karlskoga kommun arbetar med räntederivat 
för att uppnå en önskad risknivå för kommunens 
långfristiga lån som för närvarande sker helt och 
hållet med rörlig ränta. Räntederivaten bokförs 
med mellanskillnaden av betalningsströmmarna 
som räntekostnad. 

Sammanställd redovisning

Kommunal verksamhet bedrivs förutom av kom-
munen även av kommunala bolag. Tillsammans 
med kommunen bildar bolagen en så kallad kon-
cern. Karlskoga kommuns koncern är inte en äkta 
koncern i aktiebolagslagens bemärkelse. Det beror 
på att skatte- och värderingsproblematiken inte 
gäller för kommunkoncernen.

Den sammanställda redovisningen upprättas 
enligt den kommunala redovisningslagen 
kap. 8 § 1–2 och enligt förvärvsmetoden med pro-
portionell konsolidering. Med förvärvsmetoden 
menas att man i bokslutet eliminerar det egna 
kapitalet i kommunala bolag, som förvärvades i 
samband med förvärvstillfället. Därefter räknas 
intjänat kapital in i koncernens eget kapital. Den 
proportionella konsolideringen betyder att om de 
kommunala bolagen inte är helägda räknas endast 
kommunens ägda andelar av räkenskapsposterna 
in i koncernredovisningen.
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Anläggningskapital

Anläggningskapital är skillnaden mellan anlägg-
ningstillgångar och långfristiga skulder.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar redovisas i balans räkningen 
till anskaffningsvärdet efter avdrag för gjorda 
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. Av den framgår hur kommunen har 
använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättnings-
tillgångar) och hur kapitalet har införskaffats (lång- 
och kortfristiga skulder respektive eget kapital).

Tillgångarna består av likvida medel, pengar 
som kommunen lånat ut och olika anläggnings-
tillgångar som gator och fastigheter. Dessa har 
finansierats antingen genom externa lån (skulder) 
eller genom överskott i de egna verksamheterna 
(eget kapital). Eget kapital kan också ses som 
kommunens förmögenhet eller som en skuld till 
kommuninvånarna. Storleken på det egna kapi-
talet jämfört med skulderna visar kommunens 
finansiella styrka. Ju större det egna kapitalet är 
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 trans -
aktioner som saknar ett tydligt samband med kom-
munens ordinarie verksamhet och som in  träffar 
sällan eller oregelbundet, samt utgör ett 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 
Sveriges Kommuner och Landstings rekommen-
dationer.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys visar hur kommunen har finan-
sierat investeringar och löpande verksamhet och 
hur det har påverkat kommunens likvida ställning.

Kassalikviditet

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

Kommunbidrag

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

Latent skatt

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

Begreppsförklaringar
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Likviditet

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

medelskattekraft

Medelskattekraft är rikets skatteunderlag dividerat 
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 för-
ändringen av kommunens eget kapital uppkommit. 
Denna förändring kan man också beräkna 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 pensioner med mera kräva 
ett positivt resultat eller överskott för att kunna 
betala framtida kostnader.

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

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

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

Rörelsekapital

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder.

Självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgraden avser kommunens för-
måga att finansiera sina investeringar med egna 
medel, det vill säga utan att låna.

Skattekraft

Skattekraft är skatteunderlaget dividerat med 
antalet invånare i kommunen vid inkomstårets 
utgång, det vill säga den beskattningsbara in -
komsten per invånare i kommunen.

Skuldsättningsgrad

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

Soliditet

Soliditet är eget kapital i förhållande till totala 
tillgångar, i procent. Soliditeten är ett mått på 
hur kommunens långsiktiga betalningsförmåga 
utvecklas. Ju högre soliditet, desto större eko-
nomiskt handlingsutrymme har kommunen.

Verksamhetens nettokostnad

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