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Karlskoga 2019 – 
årsredovisningen på fem minuter
Karlskoga kommun gick med överskott även 2019, och är ganska bra rustad för att möta 
framtidens utmaningar. Här sammanfattas det ekonomiska resultatet och de viktigaste hän-
delserna på två sidor.

Utvecklingen av centrum fortsatte med bland 
annat en ny yta för torghandel. Projektet väntas bli 
klart våren 2020 med en snyggare entré till centrum 
och säkrare miljö för trafikanter. 

Även om näringslivet mår bra i Karlskoga, med 
framgångsrika företag som anställer och en välmå-
ende handel, sjönk Karlskoga från plats 188 förra 
året till 227 i Svenskt Näringslivs rankning av före-
tagsklimatet.    Därför är det viktigt att fortsätta 
arbetet med att lyfta fram Karlskoga som både 
bostads- och arbetsort. Kommunen har tillsam-
mans med representanter från näringslivet tagit 
fram en näringslivsstrategi, och en nyhet för året 
var uppskattad nyhet 2019 var Karlskoga Business 
Week en vecka med intressanta programpunkter 
och möten kring det lokala näringslivet. 

Webbplatsen alfrednobelskarlskoga.se har också 
tagits fram för att marknadsföra platsen Karlskoga 
genom att stärka kopplingen mellan Alfred Nobel 
och Karlskoga.

Resultat: +42 miljoner 
Resultatet för Karlskoga kommun år 2019 blev ett 
överskott på 42 miljoner kronor. Även om över-
skottet var långt ifrån förra årets plusresultat på 69 
miljoner, var det drygt 33 miljoner bättre än budge-
terat. Överskottet bestod främst av utdelning från 
moderbolaget i kommunkoncernen (10 miljoner) 
och minskade kapitalkostnader (26,9 miljoner).  

Nämnderna redovisade däremot tillsammans 
ett underskott på 31 miljoner, vilket var en 
försämring jämfört med 2018. Liksom tidigare 
hade socialnämnden svårast att hålla budget och 
lämnade ett underskott på 29,7 miljoner, följd av 
gymnasienämnden som lämnade ett minusresultat 
på 9 miljoner. De nämnder som följde budget 
eller lämnade överskott var kommunstyrelsen, 
barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och 
föreningsnämnden. 

Av fullmäktiges sju övergripande mål uppfyllde 
kommunen två, om medborgares nöjdhet med 
kommunens service och målet att prioritera insat-
ser för ekonomiskt utsatta barn. Tre mål uppfyll-
des delvis och två uppfylldes inte. 

Vad hände i Karlskoga 2019?
Befolkning, bostäder och näringsliv

Efter att ha ökat med endast sex invånare 2018, 
minskade befolkningen i Karlskoga med 38 invå-
nare, från 30 419 sista december 2018, till 30 381 
invånare vid utgången av 2019. Karlskoga borde 
kunna ha ökande siffror eftersom det finns stor 
efterfrågan på bostäder. Ett 50-tal lägenheter 
väntas bli klara för inflyttning 2020, och fyra nya 
bostadsprojekt med sammanlagd omkring 60 
bostäder väntas kunna börja byggas 2020. Planer 
på mellan 100 och 150 lägenheter finns också 
”på bordet” med möjlig byggstart 2021. Även fler 
villor och tomter väntas kunna bli verklighet de 
närmaste åren. 
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samhälle och service

Kommunen beslutade om en ny vision för Karl-
skoga, som klubbades av fullmäktige i december. 
Visionen är en hörnsten för att styra verksamhe-
terna i rätt riktning. Den nya visionen är samman-
fattad i denna formulering: Vi är Karlskoga – den 
kloka, välkomnande och innovativa kommunen.

I Tyck om Karlskoga lämnade medborgarna 224 
synpunkter totalt, dock omfattar siffrorna inte 
september och oktober då it-plattformen för Tyck 
om Karlskoga flyttades. Av de 224 synpunkterna 
var 65 procent klagomål och 32 procent förslag. 17 
procent av synpunkterna ledde till en åtgärd enligt 
synpunkten, 10 procent krävde ingen åtgärd och 
resterande 63 procent var frågorna som kommunen 
arbetar med eller planerar för.

Kommunen införde 2019 även den digitala 
tjänsten Karlskogaförslag, för att öka invånarnas 
möjligheter att vara med och påverka det som är 
viktigt för dem.

Barn och utbildning, vård och omsorg

Inom skolan startade ett språkutvecklingsarbete 
som omfattar förskola, öppen förskola och årskurs 
F–3. Kommunen tillsatte 38 förstelärare med rollen 
att utveckla pedagogik och arbetssätt i skolan. Ett 
arbete pågår också med att införa tvålärarsystem 
för att garantera alla elever en behörig lärare. 

En elevhälsoplan sjösattes och all personal inom 
skolan fick utbildning i den. Skolförvaltningen och 
socialförvaltningen utformade en organisation för 
bättre samverkan kring barn och unga. Satsningen 
på skolornas lärmiljöer fortsatte och första spad-
taget togs för det nya köket som ska laga mat till 
alla förskolor i Karlskoga och Degerfors.

Inom vård och omsorg invigdes den nya 
öppen vårdsenheten Tellus för vuxna med miss-
bruksproblem. Syftet är att erbjuda denna hjälp 
i kommunens egen regi och minska behovet av 
institutionsvård. 

Kultur och fritid 

Bygget av den nya Karlbergshallen startade. 
Karlbergshallen ska bli en fullstor innebandyhall 
med en läktare för omkring 300 personer. Hallen 
beräknas bli klar för invigning i februari 2020. 

Ett samarbete mellan kulturskolan och för-
eningen Loud Dance Company har resulterat i 
Dansens hus i Nya folkets hus. Dansens hus invig-
des i september och ska skapa möjligheter för mer 
dans, som är en framträdande del i kulturskolans 
verksamhet.

Karlskoga kommunfullmäktige fyllde 100 år, 
vilket sammanföll med 100-årsjubileet för allmän 
och lika rösträtt i Sverige.

Maja Ekelöfs plats invigdes utanför biblioteket. 
Författaren Maja Ekelöf blev en profil i Karlskoga 
när hennes bok ”Rapport från en skurhink” kom 
ut 1970.

utmaningar framöver

Årets resultat var återigen ett överskott, vilket är 
positivt för Karlskogas möjligheter att fortsätta 
utvecklas, växa och blomstra. Ett bekymmer är 
ändå att nämnderna har svårt att hålla budget, 
och kommunen behöver arbeta för att effektivisera 
verksamheterna för att kunna leverera bra sam-
hällsservice med de resurser som finns. 

En utmaning för väldigt många kommuner är 
att både andelen äldre och andelen barn och unga 
ökar, medan befolkningen i yrkesverksam ålder 
minskar. Det gör att färre ska försörja fler sam-
tidigt som behovet ökar av den service som kostar 
mest av skattepengarna – skola, vård och omsorg. 
Här behövs nya innovativa idéer för att kunna ge 
denna service med bibehållen kvalitet, till mindre 
kostnad. Digitala tjänster och automatiserade lös-
ningar som kan sköta vissa uppgifter är en väg för 
att frigöra tid och resurser till sådant som kräver 
mänsklig kompetens och närvaro.

Fortfarande når kommunen inte målen för 
elevernas resultat i skolan. Andelen behöriga till 
gymnasiet var exempelvis 70 procent, jämfört med 
målet på 81 procent. Vad gäller meritvärdet i åk 9 
uppfylldes målet för flickor, men inte för pojkar. 
Samtidigt skiftar kunskapsresultaten mycket 
mellan olika skolor och klasser. Det krävs ett 
uthålligt arbete för att både nå målen och minska 
skillnaderna så att alla elever får en likvärdig 
utbildning.

Med ett fortsatt målmedvetet arbete för att ha 
en ekonomi i balans, förbättra skolresultaten och 
utveckla näringslivet har Karlskoga goda möjlig-
heter att bli en ännu mer attraktiv kommun att leva 
i och flytta till.
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Årsredovisningens avsnitt

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

Årsredovisningen består av två dokument: 
ett huvuddokument med inledning, förvaltnings
berättelse och räkenskaper, och en bilaga med 
beskrivning av verksamheterna under året som gått.

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

Inledning
Årsredovisningen börjar med att kommun
styrelsens ordförande ger sin syn på 2019. Sedan 
följer en redogörelse för hur organisationen för 
kommunen och kommunkoncernen ser ut, de 
viktigaste händelserna i 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 måste 
finnas med i en årsredovisning enligt den kom
munala redovisningslagen. Avsnittet börjar med 
en utblick över omvärlden och hur den påverkar 
kommunernas ekonomi. Därefter beskrivs 
Karlskogas utmaningar och möjligheter de när
maste åren och hur Karlskoga kommun arbetar 
med god ekonomisk hushållning. Sedan följer 
måluppfyllelsen för kommunfullmäktigemålen 
och en redogörelse för det övergripande kvalitets
arbetet. Förvaltningsberättelsen avslutas med en 
översikt över personalförhållanden och ekono
min för kommunen och kommunkoncernen.

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



OrganisatiOn

7KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2019 7

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 som de 
ansvarar för och sätter upp mål för sina verksamheter. 

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

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

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

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

Parti Mandatfördelning 

2019–2022

Moderaterna 15

Socialdemokraterna 14

Sverigedemokraterna 5

Vänsterpartiet 4

Centerpartiet 3

Liberalerna 2

Kristdemokraterna 2

Miljöpartiet de Gröna 2
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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

skolförvaltningen

Folkhälsoförvaltning

skolförvaltningen

socialförvaltning

Kommunstyrelsens  
ledningskontor
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Örebro Läns Flygplats aB 5 %

Karlskogahem aB 100 %

Karlskoga Kommunhus aB  
100 %

Karlskoga Energi och Miljö aB  
med dotterbolag 100 %

alfred nobel science Park aB 
27 %

Karlskoga Centrumledning  
20 %

Karlskoga näringsliv och  
turism aB 100 % under avveckling

Kommunalförbundet
Bergslagens räddningstjänst 34 %

gelleråsbanan aB 50 %
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Karlskoga – 
det går bra nu men kommer att 
gå ännu bättre!

Karlskoga är inne i en historiskt sett mycket 
positiv fas och näringslivet visar på fortsatt stark 
tillväxt med många nyanställningar. Betydligt 
fler arbetar nu i Karlskoga jämfört med för några 
år sedan, men bostadsbristen är påtaglig varför 
befolkningsökningen inte håller samma takt. 
I slutet av 2019 hade vi en befolkning på 30 381 
personer som bor, lever och verkar i vår stad. Att 
öka takten i bostadsbyggandet är därför en av de 
absolut  viktigaste framtidsfrågorna för Karlskoga 
kommun.

Ekonomiskt resultat
Kommunens ekonomiska resultat 2019 blev ett 
överskott på 42 mnkr. Det motsvarade 2,3 pro
cent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Återigen ett bra resultat som gör att vi uppfyllde 
vårt finansiella överskottsmål på 2 procent i snitt 
över sex år. Att överskottet blev bättre än de 
budgeterade 9 mnkr berodde främst på att vi inte 
kunde göra alla budgeterade investeringar, vilket 
gav lägre avskrivningar och kapitalkostnader 
med drygt 28 mnkr. Att vi inte gör beslutade 
investeringar i planerad tid är förstås inte bra men 
innebär samtidigt ett bättre resultat. Dessutom fick 
kommunen en utdelning på 10 mnkr från moder
bolaget i kommunkoncernen.

 Inför de dystra prognoserna från Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR), där Sveriges 
kommuners kostnader ökar snabbare än skatte
intäkter och generella statsbidrag, har Karlskoga 
kommun förberett sig väl. De senaste fem åren har 
vi byggt upp en stark balansräkning genom att öka 
det egna kapitalet med 444 mnkr och likviditeten 
med 221 mnkr. Det gör att Karlskoga står väl 
rustat inför framtiden, bättre än många andra 
kommuner.

Flera av verksamheterna 
i nationell framkant 
När det gäller nöjdheten med verksamheterna/
tjänsterna och bemötandet fortsätter  Karlskoga 
kommun att vara bland de 25 procent bästa av 
 Sveriges kommuner. Detsamma gäller med borgar 
nas nöjdhet med den kommunala kulturverksam
heten och möjligheterna att ge ungdomar ferie
praktik i kommunens regi. Det finns fort farande 
områden med stor utvecklingspotential, men 
 känslan är att hela kommunkoncernens ansträng
ningar att förbättra för våra medborgare ger en 
positiv riktning.

Fokusområden 2019
fullmäktiges 100-årsjubileum

Ett känt citat handlar om att man måste känna till 
historien för att förstå sin samtid. Därför var det 
viktigt att 2019 uppmärksamma 100årsjubileet för 
kommunfullmäktige i Karlskoga. Att jubileet även 
sammanföll med det nationella 100årsfirandet av 
allmän och lika rösträtt gjorde det hela ännu mer 
högtidligt. Som en del av firandet bjöds Karlskogas 
vänorter till vår kommun och deras besök blev en 
av de absoluta höjdpunkterna under jubileet. 

lässatsning i grundskolan

Karlskoga har under en tid haft låga skolresultat. 
Ett målmedvetet och långsiktigt arbete pågår för 
att ändra detta. När det gäller läsning visar forsk
ning att det är tidiga insatser som ger bäst effekt. 
Om eleverna har knäckt läskoden före årskurs 
2 minskar behovet av särskilt stöd markant under 
åren som följer. Det har skolorna i Karlskoga tagit 
fasta på med insatser för läs och språkutveckling 
som har fokuserat på årskurs F–3 under 2019. 
De första mätningarna, gjorda i årskurs 1, visar 
uppmuntrande resultat. Nu går arbetet vidare med 
språkutvecklingsarbete på mellan och högstadiet 
med språkplaner för årskurs 4–6 respektive 7–9.
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näringslivssatsningar

En mycket uppskattad nyhet 2019 var Karlskoga 
Business Week med höjdpunkten Nobelgalan. En 
vecka späckad med intressanta programpunkter, 
möten och inte så lite stolthet över allt som gör vårt 
lokala näringsliv så unikt. Under året färdigställde 
och beslutade kommunen också den nya närings
livsstrategin som blir en viktig pusselbit i att ytter
ligare stärka Karlskogas näringsliv. Arbetet med 
strategin fokuserade mycket på delaktighet och 
ett stort antal organisationer och aktörer deltog 
i processen, vilket var mycket uppskattat. Att 
näringslivet får de absolut bästa förutsättningarna 
är avgörande för att Karlskoga ska fortsätta växa 
och på så sätt skapa resurser till kommunens kärn
uppdrag inom vård, skola och omsorg.

fortsatt ombyggnad och utveckling av 
Karlskogas centrum

Utvecklingen av centrumkärnan i Karlskoga 
fortsatte 2019 och inte minst parkeringen och 
gemensamhetsytorna bakom kommunhuset har 
genomgått en stor förändring. För många besökare 
som kommer till Karlskoga blir just den ytan mer 
eller mindre entrén in till vår kommun, varför en 
attraktiv gestaltning är mycket viktig. Fler och 
säkrare parkeringsplatser är också ett resultat av 
förändringarna.  

trygghet i fokus

Alla som befinner sig i Karlskoga ska kunna 
känna sig trygga och under 2019 har vi arbetat 
hårt med åtgärder för att säkerställa tryggheten. 
Purple Flagsatsningen, som syftar till attraktiva 
och trygga miljöer som samtidigt stärker affärs
ruljangsen på kvällarna, har fortsatt och Karlskoga 
ska omcertifieras 2020. För att ha bättre uppsikt 
över miljöer där ungdomar ofta samlas har kom
munen förstärkt ronderingarna vissa dagar och 
tider. En operativ brottsförebyggande grupp har 
bildats med representanter från bland annat kom
munens förvaltningar och polisen.

Vi är stolta Karlskogingar!
Med tanke på den mycket tuffa verkligheten för 
hela kommunsektorn i Sverige är det viktigt att inte 
blunda för problemen, men samtidigt inte förlora 
framtidstron. I Karlskoga har vi en unik förmåga 
att inte ge upp, det kan handla om allt från vårt kära 
hockeylag till att ta strid för vår försvarsindustri – vi 
är helt enkelt stolta Karlskogingar som står upp för 
vår stad och det är precis det som behövs de kom
mande åren. Jag ser med stor tillförsikt på fram tiden 
i Karlskoga och vill rikta ett stort tack till alla 
 invånare, företagare, anställda, förtroendevalda 
för de olika politiska partierna och alla andra som 
bidrar till att utveckla vår kommun. 

Foto Tord Saxin

Kommunstyrelsens ordförande
Tony Ring
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Viktiga händelser 2019

Karlskogaförslag
För att göra det ännu enklare för medborgarna att 
delta i Karlskogas utveckling och demokrati tog 
kommunen fram den digitala tjänsten ”Karlskoga
förslag”. Genom att lämna ett Karlskogaförslag 
kan medborgare vara med och påverka det som 
är viktigt för dem. Förslagen kan handla om de 
 områden kommunen ansvarar för.

Vänortsbesök
Karlskogas danska vänort Ålborg bjöd under 
sommaren in unga Karlskogabor för att delta i 
ungdomstävlingen International Youth Games för 
tolfte året i rad. I samband med att kommunfull
mäktige fyllde 100 år bjöds Karlskogas vänorter 
in till Karlskoga. Representanter från Husavik 
(Island), Ivangorod (Ryssland), Olaine (Lettland) 
och Wheaton (USA) deltog i vänortsbesöket som 
bland annat innehöll en workshop för att diskutera 
och utveckla orternas samarbeten. 

Nya öppenvårdsenheten Tellus
Ett öppenvårdsprogram för vuxna personer med 
missbruk och beroende invigdes i september. Det 
innebär att Karlskoga kommun nu kan erbjuda 
12stegsprogram i egen regi, och minska kostnaden 
och behovet av institutionsvård för vuxna.

Dansens hus i Nya folkets hus
I Karlskoga är dans en stor konstform som före
kommer både i den kommunala Kulturskolan 
och i föreningslivet. För att skapa möjlighet för 
mer dans har ett samarbete mellan Kulturskolan 
och föreningen Loud Dance Company resulterat 
i Dansens hus i Nya folkets hus med invigning i 
september.
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Invigning av Maja Ekelöfs plats
Karlskogaprofilen Maja Ekelöf fick 
en egen plats utanför biblioteket. 
Platsen invigdes till tal och musik. 
Städerskan och författaren Maja 
Ekelöf blev en profil i Karlskoga 
kommun när hennes bok ”Rapport 
från en skurhink” kom ut 1970.

Det byggs i Karlskoga
Ombyggnationen av Karlskoga centrum fortsatte 
och utvecklingen av centrum kommer att skapa en 
attraktiv entré med fler och mer trafiksäkra parke
ringsplatser, högre säkerhet för gående och en yta 
för torghandel. 

Arbetet med ett nytt produktionskök som 
ska laga mat till alla förskolor i Karlskoga och 
Degerfors påbörjades, liksom arbetet med den nya 
Karlbergshallen. Resultatet ska bli en fullstor inne
bandyhall med spelmåtten 20 x 40 m och en läktare 
med plats för ungefär 300 personer.

Kvalitetsstämplar och priser till 
kommunen
Kvalitetsstämpeln och priset Årets trygghets skap
are tilldelades Karlskoga kommun och Degerfors 
kommun. Brottsförebyggande rådet har satsat på 
att öka kunskapen och stärka upplevelsen av trygg
het i kommunerna med en nollvision för brott. 

Det första jämställdhetspriset i länet delades ut 
för Karlskoga kommuns arbete med att öka möjlig
heten att arbeta heltid och minska sjukfrånvaron 
för personer i kvinnodominerade yrken.

Språkutvecklingsarbete i skolan
Ett språkutvecklingsarbete för årskurs F–9 påbör
jades i kommunen. Hittills har en läsplan för års
kurs F–3 tagits fram då forskning visat att tidiga 
insatser ger bäst effekt. De elever som knäcker 
läskoden innan årskurs 2 behöver mindre stöd när 
de blir äldre. Arbetssättet med språkutveckling är 
förankrat i hela kommunen.

Utveckling av näringslivet och 
kommunen som plats
Tillsammans med representanter från näringslivet 
tog kommunen fram en näringslivsstrategi. Den 
beskriver Karlskogas vilja och ambitioner när det 
gäller näringslivsutveckling för kommunen som 
plats. En del i att visa upp Karlskoga som arbetsort, 
och även bostadsort, är den nya marknadsförings
webbplatsen alfrednobelskarlskoga.se. Här kan 
både näringslivet och kommunen annonsera ut 
jobb och berätta vad som händer i Karlskoga. 

Vision Karlskoga
En ny vision 
för Karlskoga 
arbetades fram 
och beslutades 
av kommunfull
mäktige i dec
ember. Visionen 
är kommunens 
högsta besluts
dokument, som styr kommunen i en gemensam 
riktning och lockar nya människor till Karlskoga. 
Visionen ska vara en röd tråd i kom munens styr
ning. Med hjälp av workshops med flera medborgar
grupper har visionen formulerats så här: 
Vi är Karlskoga – den kloka, välkomnande och inno-
vativa kommunen.
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2015 2016 2017 2018 2019

KOmmUnen OCH KOnsOLiderade BOLag (tkr)

Årets resultat 126 063 153 390 225 299 127 647 84 511

Nettoinvesteringar 182 491 267 837 304 429 342 904  327 141

Tillgångar 3 970 949 4 183 478  4 425 769 4 592 141 4 801 637

Eget kapital 851 900 1 005 281  1 230 461 1 357 954 1 442 465

Avsättningar och skulder 3 119 049 3 178 197  3 195 308 3 234 187 3 359 172

KOmmUnen (tkr)

Från resULTaTrÄKningen

Verksamhetens nettokostnader 1 479 790 1 529 891 1 597 130 1 681 437 1 771 996

Kronor per invånare 48 865 50 098 52 515 55 276 58 326

Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag 95,0 % 92,3 % 92,3 % 95,6 % 97,6 %

Skatteintäkter och statsbidrag 1 558 070 1 657 908 1 730 659 1 759 303 1 814 753

Förändring från föregående år 3,8 % 6,4 % 4,4 % 1,7 % 3,2 %

Finansnetto – 882 – 8 784 – 11 866 -8 781 -799,0

Årets resultat 77 398 119 233 121 663 69 085 41 958

Kronor per invånare 2 556 3 904 4 000 2 271 1 381

Från BaLansrÄKningen

Tillgångar 1 958 729 2 085 120 2 197 392 2 302 319 2 410 392

Kronor per invånare 64 681 68 280 72 252 75 687 79 339

Likvida medel 190 611 220 180 299 911 314 076 330 053

Kronor per invånare 6 294 7 210 9 861 10 325 10 864

Eget kapital 1 114 354 1 233 587 1 355 250 1 424 335 1 466 294

Kronor per invånare 36 798 40 395 44 562 46 824 48 264

Avsättning och skulder 844 375 851 532 842 142 877 984 944 099

Kronor per invånare 27 883 27 884 27 690 28 863 31 075

Soliditet 56,9 % 59,2 % 61,7 % 61,9 % 60,8 %

Soliditet med hänsyn till alla pensioner 12,5 % 19,1 % 24,9 % 28,5 % 29,6 %

ÖVrigT

Nettoinvesteringar 68 587 95 539 89 263 117 499 134 681

Självfinansieringsgrad 208,7 % 193,2 % 207,2 % 116,5 % 86,9 %

Personalkostnader 1 271 612 1 366 843 1 440 087 1 508 540 1 531 213

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

I procent av skatteintäkter och statsbidrag 81,6 % 82,4 % 83,2 % 85,7 % 84,4 %

Antal invånare 31/12 30 283 30 538 30 413 30 419 30 381

Förändring från föregående år 229 255 – 125 6 – 38

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

Fem år i sammandrag



Hit går pengarna

KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 201914

Vård och 

omsorg

Funktions-

nedsatta

Grundskola Barn-

omsorg

Gymnasie-

skola och 

vuxen-

utbildning

Gator, 

vägar och 

samhälls-

planering

Individ- 

och 

familje -

omsorg

Bibliotek, 

fritid och 

kultur

Politisk 

verk samhet

26,70 kr

0,80 kr

5,30 kr9,50 kr

3 kr

11,50 kr11 kr

22,50 kr

9,70 kr

Fördelning av 100 kronor

Finansiella intäkter
Försäljnings-
medel

Avgifter och 
ersättningar

Hyror och 
arrenden

Driftbidrag

Generellt
statsbidrag

Kommunalskatt

Finansiella 
kostnader

Verksamhets-
kostnader

Lokal-
/anläggnings-
kostnader

Bidrag
Anläggningar 
och material

Personal

Intäkter Kostnader

Hit går pengarna



Förvaltningsberättelse



Omvärldsanalys

KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 201916

Omvärldsanalys

Svensk ekonomi i riktning mot 
lågkonjunktur nästa år 
Den prognos om låg svensk BNP-tillväxt 2019 och 
2020, ”två svaga år” vad gäller tillväxt, som Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) lanserade i de cem-
ber 2018 står sig. Under 2019 års första tre kvartal 
har BNP-tillväxten landat på 1,3 procent jämfört 
med samma period 2018, ungefär i linje med SKR:s 
prognoser. Den aktuella prognosen för helåret 2019 
landar på 1,2 procent. Det ser SKR som en relativt 
normal nedväxling i tillväxt vid en högkonjunktur. 
2018 ökade BNP med 2,3 procent.

Att den svenska konjunkturen snart ska börja 
stärkas är inte troligt. En vändpunkt till det bättre 
går inte att utesluta, men SKR ställer sig frågan 
vilka drivkrafterna skulle vara för en sådan 
utveckling. Den försvagning på arbetsmarknaden 
som börjat märkas 2019 antas fortsätta också 2020, 
inte minst mot bakgrund av att BNP- tillväxten 
2020 väntas bli fortsatt låg. Trots en tydlig för-
svagning i den globala industrikonjunkturen, 
och en svag utveckling för världshandeln, har 
den svenska utrikeshandeln 2019 gått starkt. Den 
oväntat starka exporten beror sannolikt i hög grad 
på försvagningen av den svenska kronan. Men 
att importen har ökat betydligt långsammare än 
exporten har varit avgörande. Bidraget till BNP 
från nettoexporten står faktiskt 2019 för nästan 
hela den ökning SKR beräknar för BNP.

Fortsatt låg global tillväxt 
försvagar svensk tillväxt
Världshandeln och den globala BNP-tillväxten har 
utvecklats svagt sedan 2018. Handelskonflikten 
mellan USA och Kina har dämpat världshandel 
och investeringar. Trots eventuella små ljusglimtar 
nyligen, i brexit-frågan respektive handelskonflikten 
mellan USA och Kina, kvarstår osäkerheten i dessa 
geopolitiska frågor. Någon skarp ljusning för den 
globala investeringskonjunkturen är också svårt 
att tänka sig i närtid. Utan hjälpen från en ytter-

ligare försvagning av den svenska kronan – vilket 
SKR inte räknar med – och i en miljö av fortsatt 
låg global BNP- och handelstillväxt 2020, väntas en 
betydligt svagare svensk utrikeshandel 2020. Den 
svaga trenden för näringslivets investeringar lär 
också fortsätta 2020 i likhet med 2019. Visserligen 
tycks den största nedgången för bostadsbyggandet 
vara avklarad, men en viss minskning väntas 
även 2020. Sammanfattningsvis bedöms varken 
exporten eller investeringar ge skjuts åt svensk 
BNP-tillväxt 2020.

Statens finanser 
Den offentliga sektorns skuld i procent av BNP 
är preliminärt knappt 35 procent 2019 enligt 
Finansdepartementet. De senaste åren har svenska 
staten betalat av på statsskulden, vilket märks då 
den offentliga sektorns skuld i procent av BNP var 
hela 45 procent 2014. Vid en jämförelse inom EU 
var Sveriges skuld 2019 låg. Endast sex europeiska 
länder har lägre skuld i procent av BNP medan 
hela 21 länder har högre skuld i procent av BNP 
enligt Eurostat. Viktigt att påpeka är att kom-
munernas andel av skulden i Sverige har ökat något 
under motsvarande period 2014–2019.

Skatteunderlaget
Trots att den stora ökningen av antalet arbetade 
timmar 2018 har upphört 2019 pekar SKR:s prognos 
ändå på en högre tillväxt 2019 än 2018, av det kom-
munala skatteunderlaget i reala termer. Beräkningen 
bygger på de priser och löner som SKR uppskattar 
att kommuner och regioner ”betalar” i verksam-
heterna. Att det reala värdet av skatteunderlags-
ökningen blir högre 2019 än 2018 följer framför allt 
av att ökningstakten kommer att skilja sig åt ovan-
ligt mycket mellan den genomsnittliga timlönen 
och kommunsektorns kostnader. När konjunktur-
avmattningen 2020 leder till att denna skillnad 
blir mer normal, samtidigt som sysselsättningen 
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minskar, faller skatteunderlagstillväxten realt 
sett till den lägsta ökningstakten på tio år. År 
2021 väntas det reala skatteunderlaget bromsa in 
ännu mer, till följd av svag sysselsättning och en 
löneökningstakt som närmar sig pris- och löne-
ökningarna för de kommunala utgifterna.

Arbetsmarknaden 
De två sista månaderna av 2019 har SCB presen-
terat stora och betydelsefulla revideringar av 
arbetsmarknads statistiken. Sammanfattningsvis 
visar den korrigerade statistiken på såväl lägre 
sysselsättningsgrad som en lägre andel personer i 
arbetskraften under 2018 och 2019.

Arbetslösheten ökade i Sverige 2019. I hela riket 
var 7,4 procent inskrivna som arbetslösa i andel av 
arbetskraften 16–64 år den sista december 2019. 
Motsvarande siffra för december 2018 var 7,0 pro-
cent. I Örebro län var 8,0 procent inskrivna som 
arbetslösa i december 2019, jämfört med 7,4 pro-
cent i december 2018. För Karlskoga kommun var 
7,3 procent inskrivna som arbetslösa i december 
2019, mot 7,2 procent 2018. Arbetslösheten har ökat 
betydligt mindre i Karlskoga än i länet och riket. 

Flera skäl till välfärdens 
ökande kostnader
Sveriges kommuner står inför stora ekonomiska 
utmaningar. För vissa har utmaningarna redan 
pågått ett tag och för andra blir de mer påtagliga 
från 2019 och framåt. SKR skriver i januari 2020 
att skälet till att SKR länge har pratat om att den 
demografiska utmaningen driver kostnader för 
välfärden – med allt fler barn, unga och äldre – är 
att kommuner, regioner och staten ska hinna vidta 
åtgärder i tid. Det handlar om att göra en långsiktig 
strategisk planering för hur välfärden kan fortsätta 
utvecklas på ett så bra sätt som möjligt, och att få 
till lösningar långt innan situationen blir en kris. 
Välfärden måste dimensioneras efter intäkterna.

De senaste fyra–fem åren har den ekonomiska 
situationen i regionerna och kommunerna sett 
olika ut. I regionerna har befolkningsstrukturen 
redan påverkat kostnaderna mycket. Under åren 

2010–2018 motsvarar den stora ökningen av befolk-
ningen i åldern 65–79 år en kostnadsökning på 
13 miljarder kronor i fasta priser, medan kostnad-
erna för barn och unga under samma tidsperiod 
ökat med 3 miljarder kronor. 

För kommunerna har det däremot varit ett stort 
tryck främst inom de kommunala verksamheterna 
för barn och unga. Resultaten fram till 2018 har 
samtidigt varit några av de bästa någonsin, främst 
till följd av den kraftiga sysselsättningsökningen. 
Trycket har kommunerna därmed klarat av utan 
att ekonomin har raserats. Det är först nu, när 
skatteintäkterna från antalet arbetade timmar och 
andra intäkter inte längre ökar i samma takt, som 
effekterna av befolkningsutvecklingen blir påtagliga. 
2018 gick till exempel 69 av 290 kommuner med 
underskott och 2019 väntas antalet kommuner med 
underskott inte minska.

Det som gör att kostnaderna för välfärden ökar 
nu och framöver är främst att andelen barn och 
unga samt den äldre delen av befolkningen ökar 
snabbare än de som är i arbetsför ålder (20–64 år). 
I flera län minskar till och med antalet invånare i 
yrkesverksam ålder. Det innebär att skatteintäkt-
erna ökar långsammare än behoven av välfärd 
som vård, skola och omsorg, och det under många 
år framöver. För äldre över 80 år är kostnaden för 
välfärden i genomsnitt 250 000 kronor per person 
och år. Därefter ökar kostnaden och för en person 
som är en bit över 90 år landar den genomsnittliga 
årskostnaden på nästan 600 000 kronor. Det kan 
jämföras med att snittkostnaden för ett barn är 
200 000 kronor och för personer mellan 20 och 70 
år 50 000 kronor.

Därtill behöver kommuner göra rekordstora 
investeringar i att både bygga om och bygga nya 
skolor och äldreboenden.

Befolkningsutveckling och prognos 
Den 31 december 2019 hade Karlskoga 30 381 invå-
nare enligt Statistiska centralbyrån, SCB. Befolk-
ningen minskade med 38 invånare under 2019. 

Födelseunderskottet var -79, invandringsöver-
skottet +112, inrikes flyttningsunderskott -77 och 
SCB:s justeringspost var +6 personer för 2019. 

Befolkningsutveckling i Karlskoga 2015–2019

2015 2016 2017 2018 2019   Totalt

30 283 30 538 30 413  30 419 30 381

Förändring 255 –125 +6 -38 +98

Befolkningsprognoser är svåra att göra med tanke 
på vad som händer i omvärlden och eftersläpningar 

i prognoser och statistik. Enligt SCB ökar befolk-
ningen i Karlskoga kommun till 31 365 år 2033.
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Utmaningar och möjligheter

Bostäder
Under några år hade Karlskoga inga lediga bostäder 
alls i lägenhetsbeståndet. Efter att effekterna av 
flykting strömmen från 2015 nu klingat av och 
invandr  ingen ligger på betydligt lägre nivåer är det 
balans i allmännyttans bestånd. Dessa lägenheter 
ligger dock till stor del i ytterdelarna av staden och 
är äldre. Det är fortfarande brist på modernare 
lägenheter i centrala eller andra mer attraktiva 
lägen. De senaste åren har intresset för att bygga i 
Karlskoga fortsatt öka bland både regionala och 
nationella aktörer. Gemensamt för dem är att de 
ser Karlskogas potential som bostadsort, dels på 
grund av ett blomstrande näringsliv och dels  på 
grund av det bekväma pendlingsavståndet till och 
från framför allt Örebro. 

Det stora intresset för att bygga bostäder gör det 
viktigt att planera ny mark för bostadsbyggande 
och även att hitta nya lägen för bostäder. Kom-
munen har gjort en sammanställning av sådana 
områden och ska fortsätta arbeta med den, från 
att planlägga mark till att utreda förutsättningar, 
köpa mark med mera. Flera strategiska markköp 
har redan gjorts, men fler behövs för att kunna 
erbjuda intressenter olika alternativ beroende på 
önskemål om lägen och typ av bostäder. Samtidigt 
är det viktigt att prioritera bland intressenterna 
så att projekten inte konkurrerar ut varandra. Det 
måste finnas en rimlig förskjutning i tid mellan 
jämförbara alternativ. 

Planering för 32 000 invånare 2025
Allt arbete med bostadsförsörjning utgår från det 
bostadsplaneringsprogram som kommunfullmäktige 
antog 2017 som säger att planeringen av bostäder 
ska ta sikte på 33 000 invånare i Karlskoga år 2030. 
Ambitionen är att öka takten ytterligare och kom-
munen har satt som delmål att planera för 32 000 
invånare 2025. Utgångspunkten är fortfarande 
sammanställningen av bostadsutvecklingslägen 
som nämnts ovan. Det som krävs är att kommunen 

ökar takten i att handlägga detaljplaner för vissa 
prioriterade lägen. Det innebär att geotekniska 
undersökningar, bullerberäkningar och andra 
analyser måste tas fram. Det är dock inte den 
stora utmaningen. Den ligger istället dels i det 
rent praktiska att bereda den planlagda marken 
till byggbara tomter genom att anlägga gator 
och dra fram vatten, avlopp och bredband. Men 
utmaningen är också att marknadsföra Karlskoga 
som bostadsort för att det ska bli ett lika naturligt 
bostadsalternativ som Kumla länge varit, som 
Lekeberg är sedan några år och Hallsberg är på 
väg att bli åt Örebrohållet. Motsvarande, men 
kanske inte samma, marknadsföring behöver 
lyftas vad gäller Värmland. Även för den interna 
marknaden krävs en tydlig marknadsföringsplan. 
Ingen Karlskogabo som vill bo i Karlskoga ska 
behöva flytta för att man inte hittar en bostad som 
passar ens önskemål och behov. Allt detta kräver 
resurser, främst en form av exploateringsbudget för 
att förädla mark till exploaterbara bostadstomter 
för såväl flerfamiljshus som radhus och villor.

I skrivande stund pågår byggande av tre projekt 
om sammanlagt ett 50-tal lägenheter med planerad 
inflyttning 2020. Fyra nya bostadsprojekt med 
sammanlagt ett drygt 60-tal lägenheter bedöms 
kunna starta 2020. Ytterligare fem projekt på 
planerings stadiet, med mellan 100 och 150 lägen-
heter, skulle kunna börja byggas 2021. Gemensamt 
för ett antal av dessa är att de möter en efterfrågan. 

Villor och tomter
Vad gäller villor har de senaste åren bygglov beviljats 
för ett 25-tal villor per år (vilket även inkluderar kon-
vertering från fritidshus till åretruntbostäder), vilket 
bör vara möjligt även 2020. Under 2021 väntas fler 
villatomter i nya lägen bli tillgängliga, varför antalet 
skulle kunna öka.

Med privata tomter inräknade finns långt över 
100 planlagda villatomter, men då kommunen inte 
bestämmer över försäljningen av dem krävs alltid 
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ett bra utbud av kommunala villatomter. Målet för 
byggklara kommunala tomter klarade kommunen 
inte riktigt vid den senaste avstämningen. Som 
nämnts ovan är dock inte planläggningsdelen pro-
blemet, utan det är anläggande och förberedande 
för VA, fiber och gator. Exempelvis finns ett 30-tal 
nya villatomter i Dammängen där planläggningen 
är klar sedan länge men infrastrukturen byggs 
först 2020. På den positiva sidan har ett privat initi-
ativ vid Våtsjön gett tolv nya villatomter som enligt 
uppgift alla är sålda och de första husen är redan 
på väg att bli klara.

Planläggningen vid Aggerudsviken som genom-
fördes redan 2010 har äntligen börjat bära frukt. 
Två punkthus med sammanlagt 28 lägenheter är 
snart färdigställda. Under 2019 fick kommunen 
klart med tillståndet för vattenverksamhet, vilket 
ger villkoren för de konstgjorda vikar som ska 
anläggas och ge radhustomter med egen brygga 
mitt i staden, ett helt unikt bostadsläge. Projektet 
är inlagt i investeringsbudgeten för 2020 och 2021 
och förhoppningen är att vikprojektet ska kunna 
börja byggas hösten 2020 och de första tomterna 
vara tillgängliga 2021. Det är ett viktigt projekt 
av flera skäl. Karlskoga har ett högkvalificerat 
näringsliv som just nu söker med ljus och lykta 
efter arbetskraft med rätt kompetens. Det är avgör-

ande att det i Karlskoga finns en typ av attraktiva 
och moderna bostäder (oavsett boendeform) som 
kan möta kraven från denna viktiga grupp för 
näringslivet.

Det närmaste större tillskottet av nya villatomter 
men även mark för radhus och mindre flerfamiljs-
hus ligger i Storängenområdet strax öster om 
bussgaraget. Här bör en plan för uppåt ett 80-tal 
bostäder bli klar 2020. Det området kan expandera 
både mot norr och söder om det finns efterfrågan. 
I Sandviken pågår planläggning på tidigare riv-
ningstomter (kvarteret Kranen) som väntas bli klar 
2020. Sex lägenheter i radhusform har redan byggts 
här och flera projekt med olika aktörer är under 
diskussion. Arbetet med en ny stadsdel i Hägnan-
området strax söder om Alfred Nobels Björkborn 
har pågått 2019 och de flesta utredningsfrågorna för 
området är uträtade och hanterbara, dock återstår 
en riskanalys. 

Planer på lägenheter och nytt 
vård- och omsorgsboende
För ett drygt år sedan tecknades en avsiktsför-
klaring mellan kommunen och en större nationell 
bygg- och fastighetsaktör med syfte att kombi-
nera byggande av ett 40-tal bostadslägenheter i 
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stadskärnan (Katrinedalstomten) med ett nytt 
vård- och omsorgsboende med 60 platser (senare 
ökat till 80 platser, varav 32 är nya platser, då beho-
vet ökat mer än förväntat under det senaste året) på 
en annan plats i Karlskoga, nu lokaliserat till Strå-
vägen. Arbetet har avancerat snabbt under 2019 
och för hoppningen är att beslut om genomförande 
tas våren 2020, med sikte på inflyttning 2022.

Det finns ett tydligt önskemål om fler bostäder 
anpassade för äldre. Underlag för detta har kom-
munen hämtat in genom en enkät 2018 till alla 
invånare som är 55 år eller äldre. Sådana boenden 
bör i så fall lokaliseras centralt eller i lägen med 
tillgång till service. Som en del i det vård- och 
omsorgsboendeprojekt som beskrivs ovan är 
tanken att Torpdalen avvecklas och med tanke på 
utformningen bör Torpdalen med viss ombyggnad 
istället kunna fungera som trygghetsboende.

Näringsliv
Karlskoga kommuns näringsliv har återupprepat 
föregående års framgång och dessutom förbättrats 
på flera plan. Orderingången på de större företagen 
i kommunen är fortsatt stark och visar inga tend-
enser att minska. Det finns även en positiv trend 
vad gäller nyetableringar och ometableringar, 
där framför allt fler större lokaler är efterfrågade. 
Näringslivet fortsätter att nyrekrytera i oförmin-
skad takt. Inte heller här märks någon minskad 
efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Kompetens-
försörjningen är en nyckelfråga och en förutsättning 
för näringslivets fortsatta expansion. Just nu är det 
en viss brist på lediga lokaler och mark. Arbetet med 
att ta fram attraktiv etableringsbar mark är en hög-
prioriterad fråga kommande år. Det är viktigt att så 
fort som möjligt börja planlägga ett eller två nya 
områden med större sammanhängande ytor, över 
20 hektar. Fortsatt god tillgänglighet och service 
från kommunens alla verksamheter är viktigt för 
företagens utveckling. 

Karlskoga kommun är en aktiv part i samarbetet 
med Business Region Örebro, där investeringar, 
etableringar och gemensam marknadsföring är 
några av huvudområdena. Relationen till Region 
Örebro län, Örebro universitet, Örebro kommun 
och till Örebro läns övriga kommuner är mycket 
god. Målet framöver är att skapa lika goda relationer 
till motsvarigheterna i Värmland.  

I slutet av 2019 beslutade kommunen att 
utvecklings avdelningen istället ska heta avdel-
ningen för näringsliv och tillväxt. Det innebär 
bland annat att Karlskoga kommun får en närings-
livschef med ett tydligare mandat att påverka 

näringslivsutvecklingen i kommunen och en 
organisation med en tydligare struktur vad gäller 
högklassig kommunal service via en näringslivslots 
samt fokus på destinationsutveckling. Avdelningen 
får också större självständighet vad gäller frågor 
om markberedskap och övergripande strategisk 
samhällsplanering.

Handel 
Handelsindexet i Karlskoga fortsätter att vara 
högt. Karlskoga har i jämförelse med kommuner i 
samma storlek en betydligt mer välmående handel. 
Det märks tydligt när det gäller handelslokaler, då 
det under 2019 knappt funnits några lediga lokaler. 
Under 2019 har kommunen berikats med flera 
nya aktörer, främst i centrum. Anmärkningsvärt 
med Karlskogas handel är att centrumhandeln, i 
motsats till i många andra kommuner, går bra och 
att så gott som alla nationella handelsaktörer finns 
etablerade här. Under 2019 var det flera aktörer 
inom restaurangbranschen som valde att etablera 
sig i Karlskoga, dessutom valde flera befintliga 
aktörer att förnya sin verksamhet och sina lokaler.  

Arbetsmarknadsregion  
Karlskoga Kristinehamn
Karlskoga kommun har tillsammans med Kristine-
hamns kommun, Region Örebro län och Region 
Värmland påbörjat ett samverkansprojekt finansi-
erat av Tillväxtverket. Projektets främsta syfte 
är att stärka relationen mellan alla inblandade 
parter men också att få till ett tydligare samarbete 
med Värmland och Kristinehamn när det gäller 
näringsliv och planering men också kommun-
samverkan. Projektet består av fyra delprojekt: 
Övergripande kommunal samordning, näringslivs-
samverkan, planeringsförutsättningar för en större 
arbetsmarknad och besöksnäring (affärsturism).

Kommunikationer
Arbetet med att öka trafiksäkerheten på E18 
genom Karlskoga har högsta prioritet hos såväl 
den ansvariga aktören, Trafikverket, som hos kom-
munen. Allra högst prioriterad är ombyggnaden 
av Ekebykorset i västra Karlskoga. 2019 gjorde 
Trafik verket en upphandling av entreprenaden. 
Tyvärr översteg kostnaderna kalkylen vilket ledde 
till att arbetet sköts fram omkring sex månader. 
Byggstarten är planerad till mars 2020 och ombygg-
naden till cirkulationsplats ska bli klar 2021. 
Samtidigt som Ekebykorset byggs om för bereds för 
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arbetet med de båda ljusreglerade korsningarna 
Sommarvägen och Österleden vid östra infarten till 
Karlskoga. Förhoppningsvis kan detta projekt nå 
ett genomförande inom 3–4 år. Här är den statliga 
finansieringen med dess prioriteringar en utmaning 
eftersom medel i allt större utsträckning styrs om 
till åtgärder som rör järnväg. 

Det finns många andra åtgärder längs E18 som 
också bör göras de närmaste åren. Kommunen ska 
starta en samordningsgrupp som kan driva alla 
frågor kopplade till E18. Förutom rena trafikfrågor 
handlar det bland annat om att skapa miljöer längs 
genomfarten som ger en mer attraktiv och repre-
sentativ bild av Karlskoga som stad.

Vad gäller den planerade gång- och cykelbron 
över Timsälven, som ska binda samman gång- och 
cykelvägnätet i stadens östra och västra delar längs 
stranden, är en utmaning att säkerställa skyddet 
för Bofors-Backaområdet. Det har krävt ett omtag 
för projektet som nu ska hanteras i nära samverkan 
med berörda företag.

Kommunen arbetar också för att bygga en ny 
gång- och cykelväg längs Österviksvägen, från 
Bricketorp till E18, och att få in sträckan som ett 
objekt i nästa länstransportplan.

Arbetet med Nobelbanan
Kommunen deltar i utredningen av en framtida 
Nobelbana (del av sträckan Oslo–Stockholm), 
som samordnare mellan kommuner i regionen och 
som en viktig part till övriga regioner och aktörer. 
Karlskoga fortsätter leda arbetet med en för djupad 
översiktsplan (FÖP) för Nobelbanan genom 
Kristinehamn, Karlskoga, Lekeberg och Örebro 
kommuner. Med hjälp av bolaget Oslo-Stockholm 
2.55 har hela järnvägsprojektet gått framåt mycket 
snabbare än vad som ansågs möjligt bara för några 
år sedan. Trafikverkets åtgärdsvalsstudie som blev 
klar hösten 2017 fastslår att det behövs en bättre 
järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm, 
inklusive en ny bandel mellan Kristinehamn och 
Örebro via Karlskoga. Eftersom Trafikverket sagt 
att de redan 2022 ska börja titta på sträcknings-
alternativ för Nobelbanan kan det vara så att det 
inte längre finns behov av en gemensam FÖP för 
Nobelbanan. Kanske räcker det med en avsikts-
förklaring som tydliggör att kommunerna har en 
gemensam syn i frågan och tar sitt ansvar att inte 
släppa fram andra intressen i de mest sannolika 
sträckningslägena. Karlskoga ska fortsätta vara 
aktivt i detta arbete men även titta närmare på 
vilka konsekvenser en ny järnväg med ett stations-
läge söder om Storängen skulle få för närområdet, 
i hela tätorten och även i ett regionalt perspektiv. 
Det sker genom ett pågående programarbete som 
väntas fortsätta hela 2020.
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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. 
2018 inleddes utvidgningen genom införlivandet 
av tidigare enskilda avloppsnät vid Lonnen och i 
Villingsberg. Själva utbyggnadsarbetet har blivit 
fördröjt på grund av personalförändringar på 
Karlskoga Energi och Miljö, men från hösten 
2019 är en ny projektledare på plats och vissa 
utbyggnadsinsatser bör kunna göras 2020. Över-
föringsledningen till Villingsberg är igång sedan 
2018, vilket inneburit att nya tomter sålts vid Våt-
sjön och de första husen är klara. Utbyggnaderna 
längs östra och västra Möckelnstranden är vad 
gäller redan bebyggda områden helt klara. För nya 
områden krävs kompletterande utbyggnader som 
är under planering. 

Utredningen om ett fullskaligt reservvatten för 
hela Karlskoga kommun fortsatte 2019 med beslut 
om en fördjupad utredning för sjön Malmlången. 
Om den pågående utredningen, som bland annat 
inkluderar provtagning av vattenkvaliteten i sjön, 
ger önskat resultat (besked sent 2020 eller tidigt 
2021) kan en långsiktigt hållbar vattentäkt skapas 
som kan försörja hela Karlskoga. Troligen kommer 
det i så fall bli den primära vattentäkten. Degerfors 
har 2019 prioriterat en ombyggnad och förstärk-
ning av sin befintliga vattentäkt och har därför inte 
del i den fördjupade utredningen. 

Under 2019 stod det klart att befintligt råvatten-
intag vid Timsbron är ännu mer utsatt för påverkan 
än vad som tidigare varit känt. Förutom riskerna 
med föroreningar från Kilstaområdet visar prov-
tagning av pfas (en grupp kemiska ämnen som 
är farliga för både hälsa och miljö) oroväckande 
nivåer i råvattentäkten, även om de inte över-
skrider riktvärdena. Kommunen har därför 
beslutat utreda en flytt av nuvarande råvattenintag 
till en plats uppströms Lonnen. I och med det har 
arbetet med ett nytt skyddsområde för befintlig 
vattentäkt avbrutits. Denna utredning bör bli 
klar 2020. En flytt är snabbare än att anlägga en 
helt ny vattentäkt (Malmlången) och det flyttade 
råvattenintaget behövs fortfarande som reserv-
vattentäkt. Beslutet har även öppnat för större 
flexibilitet för etableringar i östra Karlskoga då 
Kilstabäckens anslutning till Lonnen vid en flytt 
inte längre påverkar vattenkvaliteten.

PAN-projektet 
(Personen Alfred Nobel) 
Karlskoga kommun kommer att ingå i ett stort 
projekt med syfte att koppla personen Alfred 
Nobel tydligare till Region Örebro län men också 
att stärka bilden av Alfred Nobel i Karlskoga. 
Personen Alfred Nobel, hans anda och livsgärning 
kan rent fysiskt kopplas till herrgården Björkborn, 
Karlskoga och Örebroregionen. Projektet ska 
utforska förutsättningarna för att ta tillvara den 
potential som finns i denna koppling till länet. 
Genom att koppla samman utvecklingsambition-
erna i regionen med lokaliseringen av herrgården 
Björkborn kan ambitionerna ta fart när det gäller att 
öka inter nationaliseringen, forsknings insatserna, 
innovationsförmågan och kompetensförsörjningen.

Finansiella utmaningar
Karlskoga kommun och kommunens helägda 
bolag har tidigare år gjort stora investeringar som 
finansierats med banklån. Kommunen byggde 
en ny gymnasieskola, renoverade badhuset och 
färdig ställde en ny brandstation. Dessa invester-
ingar tillsammans med energibolagets satsningar 
på vatten kraft och biogas gjorde att kommun-
koncernens samlade låneskuld nu är närmare 2,4 
miljarder kronor. Kommunens del av låneskulden 
är 400 miljoner kronor, vilket kommunen anser 
är rimligt. En hög låneskuld i koncernen påverkar 
dock resultatet och likviditeten negativt på grund 
av höga räntekostnader. Likviditeten i både kom-
munen och kommunkoncernen förstärktes dock 
under 2019 tack vare goda ekonomiska resultat. 
Kommunens likviditet har de senaste fem åren för-
bättras med drygt 220 miljoner kronor. Det innebär 
att kommunens nuvarande investeringar och de 
närmaste årens investeringar finansieras med egna 
medel istället för nya banklån. 
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Måluppfyllelse och god 
ekonomisk hushållning

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

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

Mål behövs för att driva på kommunens utveck-
lingsarbete och visa prioriterade inriktningar. 
Verksamhetsmålen behövs också för att främja en 
kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet 
och för att tydliggöra uppdraget mot medborg-
arna. Målen visar vilka resultat kommunen når 
med hjälp av resurserna som finns.

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

Styrmodell
Karlskoga kommun tillämpar mål- och resultat-
styrning. Syftet med styrmodellen är att säkerställa 
att den politiska viljeinriktningen får genomslag 
i verksamheterna och att kommunen använder 
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 aktiv-
iteter 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 följa indikatorer som är kopplade till varje mål. 
Med utgångspunkt från sina olika uppdrag beslutar 
sedan kommunstyrelsen och nämnderna om egna 
mål och indikatorer 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.

Uppföljning
Kommunen följer upp ekonomi och verksamhet 
löpande under året. Två gånger om året redovisar 
verksamheterna resultatet för kommunfullmäkt-
ige. 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
Teckenförklaringar
Måluppfyllelse Nivåer för styrmått Trend de senaste åren

Målet är uppnått Uppfylld nivå (> 95 % av mål-

värdet)

Utvecklingen är positiv 	Ò	

Målet är delvis uppnått Delvis uppfylld nivå (80–95 % 

av målvärdet)

Ingen tydlig utvecklings riktning 	Î	

Målet är inte uppnått Inte uppfylld nivå (< 80 % av 

målvärdet)

Utvecklingen är negativ 	Ô	

Bedömning är inte möjlig Ingen utvärdering Ingen bedömning 	▬	

Måluppfyllelse

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

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

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

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

5. Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas.

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

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

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

och morgondagens samhälle.

Mål
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Finansiella mål
Karlskoga kommun har två finansiella mål som är 
viktiga för att få en stark, långsiktig och hållbar 
ekonomi. För åren 2019–2021 beslutade kommunen 
om två nya finansiella mål jämfört med tidigare år.

Överskottsmålet

Årets resultat ska vara positivt och utgöra minst +2 
procent i medelvärde av skatter och generella stats-
bidrag under två treårsperioder, det vill säga under 
sex år med start 2017 till och med 2022. Tidsperioden 
anpassas till den redan beslutade  treårs budgeten. 

För att nå långsiktighet i beslut som påverkar verk-
samheternas omfattning och kvalitet tillämpar kom-
munen treårsbudgetering. Med detta nya finansiella 
mål kan kommunen vid en tillfällig minskning av 
intäkter undvika kort siktiga neddragningar av verk-
samheter som kanske senare måste byggas upp igen. 
Sexårs perioden syftar till att utjämna svängningar 
i skatte underlaget över en konjunkturcykel och 
därmed skapa större stabilitet för verksamheterna. 

I nedanstående tabell över perioden 2017–2022 
finns resultat för 2017–2019 och budget för kom-
mande år inlagt.

Simulering överskottsmålet

2017 

utfall

2018 

utfall

2019 

utfall

2020 

budget

2021 

plan

2022 

plan

Summa 2017-2022

KF mål: +2 % över 6 år 7,0% 3,9% 2,3% 0,5% 0,5 % 0,5 % 14,7 %

Mål 12,0 %

	z	Resultatet för 2019 var ett överskott på 2,3 procent jämfört 

med budgeterade +0,5 procent. Målet är uppfyllt. 

likviditetsmålet 

Likviditetsmålet mäter investeringars självfinans-
i erings grad under en rullande femårsperiod. 
Självfinansieringsgraden visar hur stor del av 
investeringarna som kommunen finansierat med de 
skatteintäkter som återstår när den löpande verk-
samheten betalats. Måttet mäts genom att årets 
resultat plus årets avskrivningar jämförs med årets 

investeringar. Målet uttrycks i procent där över 100 
är bra, då det betyder att kommunen finansierat 
alla investeringar med skattepengar utan att 
låna. Kommunens nya mål är minst 100 procent 
vid summering av rullande femårsperiod. 

I nedanstående tabell är resultatet inlagt för 2019 
tillsammans med siffrorna för åren 2015–2018.

Investeringars självfinansieringsgrad under fem år 
(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Årets resultat 77,4 119,2 121,7 69,1 42,0

Avskrivningar 65,7 65,4 63,3 67,8 75,0

Årets resultat + avskrivningar 143,1 184,6 185,0 136,9 117,0

Investeringar 68,6 95,5 89,3 117,5 134,7

Självfinansieringsgrad i % per år 209 % 193 % 207 % 116 % 87 %

självfinansieringsgrad i % summering av fem år 152 %

	z	Kommunens mål är minst 100 procent vid summer ing av 

 rullande femårsperiod. Resultatet blev 152 procent, vilket 

innebär att  målet är uppfyllt.

summering 2019

Av fullmäktigemålen uppnås två helt och tre 
delvis. Två fullmäktigemål uppnås inte. Båda 
de finansiella målen uppnås helt. Sammantaget 
bedöms därför att Karlskoga kommun uppfyller 
en god ekonomisk hushållning i sina verksamheter.
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Medborgar-/brukarperspektiv

Under 2019 har kommunen utarbetat den nya 
visionen för Karlskoga som geografisk plats. 
 Arbetet har drivits av kommunstyrelsens förvalt-
ning och genomförts i samverkan med en mängd 
olika intressenter för att visionen ska få ett gediget 
helhetsperspektiv.

Trygghets- och säkerhetsarbetet är en viktig del 
av kommunens arbete. En operativ grupp för att 
öka tryggheten har bildats under året för att stärka 
samverkan mellan kommunens alla förvaltningar 
samt polis, räddningstjänst och Karlskogahem. 
Elevers upplevda trygghet i skolan är fortfarande 
ett område som behöver förbättras då tryggheten 
fortsätter minska.

Kommunen har generellt en god service och 
tillgänglighet och ett gott bemötande gentemot 
medborgare och brukare som kontaktar kommunen 
genom de kanaler som förvaltningen sam ordnar. Ett 
arbete har påbörjats för att förstärka och utveckla 
servicen i de kanaler där servicen kan förbättras och 
effektiviseras ännu mer. Under året har kommunen 
börjat utveckla en ny webbplats för Karlskoga.

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

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

BedömningKommentar

Kommentar
Denna bedömning avser den totala måluppfyll-
elsen för fullmäktigemål 1. Målet bedöms ej 
uppfyllt baserat på resultaten av de indikatorer 
som ingår i måluppfyllelsen. Resultaten som rör 
elevernas trygghet i skolan väger tungt och bidrar 
till att fullmäktigemål 1 inte är uppfyllt.
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Indikator Kön Utfall Mål Bedöm-

ning

Trend

Karlskoga kommuns trygghetsskapande åtgärder, medelvärde (skala 

1–5)

- 3,20 ▬

kommentar

Arbetet med Purple Flag-metoden för ökad trygghet och trivsel har fortsatt med förberedelser för omcertifi eringen som ska 

genomföras i januari 2020. Hösten 2019 bildades en operativ brottsförebyggande grupp där medlemmarna har mandat att 

utföra direkta och förbyggande åtgärder för att främja kommunens trygghetsarbete.

Resultatet för omcertifi eringen av Purple Flag ligger till grund för mätningen av indikatorn för 2019. Omcertifi eringen var 

 tidigare planerad att genomföras hösten 2019, men på grund av försening fi nns inget resultat för 2019.

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

- ▬

- ▬

kommentar

Den brottsförebyggande gruppen som bildats har lett till snabbare insatser för ökad trygghet. Målgruppen är barn och unga. 

Det lokala brottsförebyggande rådet har satsat på ökad systematik och analys, vilket ger ökade kunskaper om trygghets-

skapande och brottsförebyggande arbete som kommunen tar tillvara i arbetet.

Anledningen till att det inte fi nns något resultat för 2019 är att undersökningen enbart görs vart tredje år genom  enkäten 

Liv och hälsa ung.

Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) 73 % 94 % Î

74 % Î

74 % Î

kommentar

Andelen elever i årskurs 5 som känner sig trygga var lägre 2019 än tidigare år. Fördelningen mellan pojkar och fl ickor var dock 

jämn. Resultaten i trygghetsfrågan har varierat de senaste fyra åren men trenden är tyvärr att eleverna känner sig mindre 

trygga.

Läsåret 2018/2019 tog barn- och utbildningsförvaltningen fram en ny elevhälsoplan och all personal har fått utbildning i den. 

Den nya elevhälsoplanen bygger på tidiga insatser och arbete med elevers delaktighet och infl ytande samt synen på eleven. 

Under hösten har det gett resultat i form av ett bättre bemötande av elever.

Det pågår även en utveckling av goda och tillgängliga lärmiljöer för alla barn. Till exempel fi nns det numera ett prototypbibliotek 

på Karlbergsskolan och vid Aggerudsskolan. Biblioteken på Sandviksskolan och Stråningstorpsskolan har moderniserats. Skol-

biblioteken har en hälsofrämjande funktion och bidrar till att skapa en lugn och trygg miljö för eleverna.

Kommunen fortsätter bevaka trygghetsmåttet och ska 2020 i sin internkontroll fördjupa kunskapen om hur eleverna upplever 

övergångarna mellan de olika stadierna från förskola till gymnasiet samt byte av klass och skola.

Karlskoga kommuns egna publika lokaler som är fysiskt tillgängliga 

för alla, andel (%)

70 % 85 % Ò

kommentar

Karlskoga kommuns lokaler som är öppna för allmänheten blir alltmer tillgänglighetsanpassade. För personer med rörelse-

hinder har automatiska dörröppnare och ramper installerats. Översyn av hörslingor görs löpande för att öka tillgängligheten 

för personer med nedsatt hörsel. För att tillgängliggöra lokalerna för personer med nedsatt syn har ledstråk och trappor färg-

markerats och ledstänger satts upp, dock har resultatet inte förbättrats så mycket som förväntades vid delåret. Under 2020 

görs en inventering med hänsyn till Boverkets kriterier för att få ett uppdaterat och tillförlitligt utgångsläge.
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Kön Utfall Mål Bedöm-

ning

Trend

Ensamkommande barn och ungdomar som upplever att kommunens 

mottagande är gott, andel (%)

- 92 % ▬

kommentar

Socialtjänstens verksamhet för att ta emot ensamkommande fl yktingbarn avvecklades 2018, därför fi nns inget att kommentera 

om indikatorn.

Elever i årskurs 8 som känner sig trygga i skolan, andel (%) 78 % 94 % Î

76 % Î

82 % Î

kommentar

Andelen elever i årskurs 8 som känner sig trygga minskade något. Pojkarna känner sig mer trygga än fl ickorna. Resultaten i 

trygghetsfrågan de senaste fyra åren har varit ganska jämna.

Läsåret 2018/2019 tog barn- och utbildningsförvaltningen fram en ny elevhälsoplan och all personal har fått utbildning i den. 

Den nya elevhälsoplanen bygger på tidiga insatser och arbete med elevers delaktighet och infl ytande samt synen på eleven. 

Under hösten har det gett resultat i form av ett bättre bemötande av elever.

Forskning visar att tidiga insatser leder till bättre skolresultat och en tryggare miljö för eleverna. Kommunen fortsätter bevaka 

trygghetsmåttet och ska 2020 i sin internkontroll fördjupa kunskapen om hur eleverna upplever övergångarna mellan de olika 

stadierna från förskola till gymnasiet samt byte av klass och skola.

Elever i grundsärskolan som känner sig trygga i skolan, andel (%) 76 % 94 % ▬

63 % ▬

80 % ▬

kommentar

Grundsärskolans elever gjorde en förenklad elevenkät 2019 jämfört med tidigare år. 42 av 51 inskrivna elever har besvarat 

enkäten, varav 11 fl ickor.

Samma insatser som görs i grundskolan görs även i grundsärskolan. Läsåret 2018/2019 blev grundsärskolan en egen enhet 

med egen rektor. Detta för att de elever som följer grundsärskolans läroplan ska få större utrymme i organisationen. Utveck-

lingen av en elevhälsoplan inkluderar förstås även grundsärskolan (se tidigare kommentarer). Det pågår även ett utvecklings-

arbete kring goda och tillgängliga lärmiljöer för alla barn.

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

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

Indikator

Bedömning

kommentar

Denna bedömning avser den totala måluppfyll-
elsen för fullmäktigemål 2. Målet bedöms helt 
uppfyllt baserat på att fyra av fem indikatorer helt 
uppnådde målvärdet.
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Indikator Kön Utfall Mål Bedöm-

ning
Trend

Hur nöjda kommunens brukare är med verksamheterna/tjänsterna, 

andel (% mycket/ganska nöjd)

80 % 84 %
	Î	

kommentar

Brukarnas övergripande nöjdhet med kommunens verksamheter och tjänster kvarstår på en hög nivå. Brukare inom 

social nämnden och kultur- och föreningsnämnden var mest nöjda med totalt 91 procent respektive 90 procent mycket 

eller ganska nöjda. Samhällsbyggnadsnämnden hade lägre nöjdhet men har ändå ökat nöjdheten med hela 12 procent-

enheter sedan 2018. Alla berörda förvaltningar analyserar resultatet av undersökningarna och arbetar med att identifiera 

utvecklings områden för att öka nöjdheten.

Medborgare som upplever ett gott bemötande vid kontakt med 

kommunen per telefon, andel (%)

90 % 92 %  Î  

kommentar

Ett bra bemötande hos servicecenters medarbetare är viktigt då de är kommunens ansikte utåt och oftast är den första 

kontakten medborgarna möter. 2019 års undersökning gjordes av ett externt företag och resultatet visar en fortsatt hög nivå. 

Karlskoga kommuns servicecenter har ett tydligt och enhetligt bemötande, vilket väntas ge fortsatt goda resultat för målet.

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av max-

poäng

87 % 74 % 	Ò 

kommentar

För att nå måluppfyllelsen för god kvalitet för brukarna har vård- och omsorgsboendena gjort flera insatser under året. Det 

har handlat om allt från små enskilda insatser till stora gruppaktiviteter och olika projekt. Området har organiserat insatser 

kring kultur och meningsfull vardag för att ge ett meningsfullt innehåll i livet för brukarna. En särskild tjänst har skapats för 

att driva arbetet. Till stöd har verksamheten även använt sociala medier och lokal tidning.

Andel kunder som är nöjda med de kommunala idrotts- och 

motionsanläggningarna (% mycket/ganska nöjd)

 84 % 92 %  Î  

kommentar

Föreningsstödsenheten träffar representanter för föreningarna i Nobelanläggningarna, lokalbokningen och Stråhallen vid 

brukarråd där alla kan få information och svar på frågor. Renovering av Nobelstadions löparbanor beräknas bli klar 2020. 

Projektering för en eventuell renovering av Nobelhallen pågår. Strandbadets gym Träningspasset fick ny utrustning, under-

visningsbassängen har renoverats. För ökad säkerhet har linor satts upp vid simbassängkanterna. Möjlighet till swishbetal-

ning infördes för en säkrare och enklare betalning.

Andel kunder som är nöjda med den kommunala kultur-

verksamheten (% mycket/ganska nöjd)

96 % 95 %  	Ò 

kommentar

För att bibehålla en god nöjdhet har biblioteket bland annat uppsökande verksamhet, generösa öppettider samt bra utbud 

av både media och evenemang för alla åldrar. Konsthallen och Bofors stationsområde utvecklas och förnyas. Örebro läns 

museums aktiviteter i Arbetarmuseet Gråbo har ökat, vilket också ökat besöksantalet. Kulturskolan arbetar mycket med 

elevinflytande genom elevsamtal och nära kontakt med lärare. Andra värden är Dansens hus som invigdes i september och 

bättre tillgänglighet till teaterverksamheten tack vare en hiss. Den regionala kulturskolan utvecklas då kulturskolorna fått 

medel både från Kulturrådet och regionen. En frukt av det arbetet var Beatleskonserten i november. Läger och projekt där 

deltagarna hinner lära känna varandra på ett djupare plan är andra framgångsfaktorer för en god nöjdhet.
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Kommentar
Denna bedömning avser den sammanfattade 
måluppfyllelsen för fullmäktige mål 3. Målet 
bedöms helt uppfyllt baserat på resultaten av 
de tillhörande indikatorerna där samtliga som 
innehåller ett resultat helt uppnår målvärdet.

Mål 3. karlskoga kommun prioriterar
främjande och förebyggande insatser
för ekonom iskt utsatta barn och unga.

För att skapa en socialt hållbar utveckling och för-
hindra en utveckling mot bland annat social oro, 
konfl ikter och utanförskap är det av största vikt 
att minska skillnader i hälsa och deras orsaker. 
Karlskoga kommuns arbete ska därför präglas av 
ett främjande och förebyggande förhållningssätt 
och ha ett tydligt barnperspektiv. Kunskap om 
skydds- och riskfaktorers påverkan på individers 
utveckling och hälsa används för att stärka barn 
och unga och framför allt de mest utsatta. Att 
leva i en ekonom iskt utsatt familj påverkar och 
begränsar ofta barns hela vardag och förutsätt-
ningar. Karlskoga kommun prioriterar insatser 
som  stärker barns och ungas fysiska, psykiska, 
kulturella och sociala utveckling för en jämställd 
och jämlik hälsa samt möjlighet till en aktiv fritid.

Bedömning

Kön Utfall Mål Bedöm-

ning

Trend

Erbjudna ferieplatser (antal/år)  250  250 Î

kommentar

Praktiken är en viktig del av kompetensförsörjningen då ungdomar får insyn i bredden av olika arbeten som Karlskoga kommun 

har att erbjuda. 2019 har Karlskoga kommun erbjudit 250 ferieplatser i enlighet med målet. Av dessa har hela 249 ferieplatser 

använts, vilket var en ökning från 233 platser 2018.

Hur nöjda kommunens feriepraktikanter är med sin feriepraktik som 

helhet, andel (% mycket/ganska nöjd)

92 % 95 % Ò

89 % Ò

98 % Ò

kommentar

Feriepraktikanternas nöjdhet fortsätter att öka och har en klart stigande trend totalt och även bland både fl ickor och pojkar. 

Andelen nöjda fl ickor ökade med 7 procentenheter från 2018 och bland pojkar ökade andelen nöjda med 6 procentenheter. 

Fortsatt är en högre andel pojkar nöjda även om skillnaden minskade med 1 procentenhet i 2019 års undersökning.

Barnhushåll som blivit självförsörjande efter avslutad arbetsmark-

nadsåtgärd, andel (%)

- 56 % ▬

kommentar

Under 2019 har ett större antal personer avslutat sin arbetsmarknadsåtgärd. Orsakerna kan variera och många gånger saknas 

information om skälet till avslutet. De tidigare deltagarna har ingen skyldighet att redovisa orsaken och arbetsmarknadsenheten 

(AME) har ingen möjlighet att redovisa vilka inskrivna personer som ingår i ett hushåll med barn.

Ekonomiteamet och AME arbetar med en kartläggning och ett förändringsarbete kring fl ödet från ansökan om försörjningsstöd 

och fram till avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Målet är att socialförvaltningen ska kunna matcha insatserna bättre för att för-

bättra resultatet och fl er blir självförsörjande.

Indikator
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Resultat för indikatorer
Kön Resultat 

2017

Resultat 

2018

Resultat 

2019

Delmål 

2019

Karlskoga kommuns trygghetsskapande åtgärder,

medelvärde (skala 1–5) 3,08 3,35 3,20

Ungdomar i årskurs 9 som känner sig trygga

i Karlskoga, andel (%)

Alla

Flickor

Pojkar

72 %

63 %

81 %

Elever i årskurs 5 som känner sig trygga

i skolan, andel (%)

Alla

Flickor

Pojkar

76 %

71 %

81 %

82 %

80 %

84 %

73 %

74 %

74 %

94 %

94 %

94 %

Karlskoga kommuns egna publika lokaler som är fysiskt 

tillgängliga för alla, andel (%)

61 % 64 % 70 % 85 %

Ensamkommande barn och ungdomar som upplever att 

kommunens mottagande är gott, andel (%)

86 % 92 %

Elever i årskurs 8 som känner sig trygga

i skolan, andel (%)

Alla

Flickor

Pojkar

82 %

80 %

85 %

83 %

80 %

85 %

78 %

76 %

82 %

94 %

94 %

94 %

Elever i grundsärskolan som känner sig trygga

i skolan, andel (%)

Alla

Flickor

Pojkar

71 % 76 %

63 %

80 %

94 %

94 %

94 %

Hur nöjda kommunens brukare är med verksamheterna/

tjänsterna, andel (% mycket/ganska nöjd)

Alla 79 % 80 % 80 % 84 %

Medborgare som upplever ett gott bemötande vid 

kontakt med kommunen per telefon, andel (%)

89 % 93 % 90 % 92 %

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel 

(%) av maxpoäng

84 % 85 % 87 % 74 %

Andel kunder som är nöjda med de kommunala idrotts- 

och motionsanläggningarna (% mycket/ganska nöjd)

Alla

Kvinnor

Män

89 % 94 % 84 % 92 %

Andel kunder som är nöjda med den kommunala kultur-

verksamheten (% mycket/ganska nöjd)

Alla

Kvinnor

Män

94 % 95 % 96 % 95 %

Erbjudna ferieplatser (antal/år)  270  250  250  250

Hur nöjda kommunens feriepraktikanter är med sin feri-

epraktik som helhet, andel (% mycket/ganska nöjd)

Alla

Flickor

Pojkar

83 %

83 %

82 %

85 %

82 %

92 %

92 %

89 %

98 %

95 %

Barnhushåll som blivit självförsörjande efter avslutad 

arbetsmarknadsåtgärd, andel (%) 56 % 56 %
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nyckeltal
Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019

Anmälda våldsbrott (antal/1 000 invånare) 9,7 8,7

Kommunens placering enligt undersökningen Bäst att bo, 

tidningen Fokus (placering av 290)  116  126  169

Nyttjade feriepraktikplatser (antal/år) (alla)  249  233  249

Barn berörda av verkställda avhysningar i Karlskoga 

(antal/100 000 invånare) 13,2 9,9

Utrustningslån i Fritidsbanken (antal/år) 3 424 5 026 5 815

Hur nöjda besökarna till den kommunala öppna förskolan är som 

helhet (% mycket/ganska nöjda)  100 % 98 % 98 %

Hushåll med barn och långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 38 % 39 % 37 %

Fritidsgårdarnas öppethållande efter skoltid under 

verksamhetsåret, genomsnitt (antal timmar/vecka) 42 42 42

Medarbetarperspektiv

I jämförelse med tidigare år har HME-resultatet 
pendlat med 2–3 punkter vilket gör det svårt att 
dra slutsatser. Jämfört med 2018 års resultat visar 
alla indikatorer en negativ trend. Målet för 2019 är 
inte uppnått för någon av indikatorerna.

Den största avvikelsen från målet gäller frågan 
”Jag skulle kunna rekommendera en vän eller 
bekant att börja arbeta på min arbetsplats”, där 
endast 65 procent skulle rekommendera Karlskoga 
kommun som arbetsplats. Socialförvaltningen 
påverkar det totala resultatet mest, med 62 procent. 
Det kan höra dock höra ihop med den förändrings-
resa som socialförvaltningen gjort i samband med 
heltidsprojektet.

Bland de andra indikatorerna är det en fråga 
som har ett tydligt sämre resultat än de övriga: 
”Min arbetsplats följs upp och utvärderas på ett 
bra sätt.”

Åtgärder för ett bättre resultat 2020 bör foku-
sera på ledarskap, med ett förändrat ledarskaps-
program, samt mål och uppföljning, med fokus på 
uppföljning och feedback på prioriteringar och 
prestation.

Bedömning

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

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

kommentar

Denna bedömning avser den totala måluppfyll-
elsen för fullmäktigemål 4. Målet bedöms delvis 
uppfyllt baserat på att alla indikatorer delvis upp-
fyllde målvärdet.
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Indikator Kön Utfall Mål Bedöm-

ning

Trend

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen, motivationsindex 78 84 Î

78 Î

78 Î

kommentar

Resultatet för motivationsindex för kommunen som helhet var i nivå med tidigare år. Eftersom målnivån är stegrande upp-

fylldes den endast delvis för 2019. Det fi nns inga skillnader mellan kvinnor och män vad gäller faktorerna i motivationsindexet.

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen, ledarskapsindex 77 82 Î

76 Î

80 Î

kommentar

Resultatet för ledarskapsindex för kommunen som helhet har försämrats jämfört med 2018. Skillnader fi nns mellan män och 

kvinnor, där kvinnor ger ett sämre betyg än män, på chefens förmåga att visa uppskattning för arbetsinsatser, vilket drar ner 

resultatet i sin helhet.

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen, styrningsindex 79 84 Î

79 Î

78 Î

kommentar

För styrningsindex har resultatet sjunkit något jämfört med 2018 men var på samma nivå som 2017 för kommunen som helhet. 

Den största avvikelsen inom styrningsindex återfi nns i frågan ”Min arbetsplats följs upp och utvärderas på ett bra sätt”. 

 Kvinnornas resultat sjönk med 2 indexpunkter jämfört med 2018 men är fortfarande något högre än männens. Kvinnorna har 

en tydligare bild av vad som förväntas i arbetet än männen, medan männen i högre grad än kvinnorna uppfattar att arbets  

platsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt.

 Resultat för indikatorer
Kön Resultat 

2017

Resultat 

2018

Resultat 

2019

Delmål 

2019

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen, motivationsindex Alla

Kvinnor

Män

78

78

77

79

80

79

78

78

78

84

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen, ledarskapsindex Alla

Kvinnor

Män

75

75

76

79

79

81

77

76

80

82

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen, styrningsindex Alla

Kvinnor

Män

79

79

78

81

81

79

79

79

78

84
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utvecklingsperspektiv

Utvecklingen av relationen mellan Karlskoga 
kommun, det lokala näringslivet och dess intresse-
organisationer är fortsatt god och kommunen 
prioriterar arbetet med att stärka dessa relationer.

Intresset är fortsatt mycket stort för etableringar 
i kommunen. Det näringsliv som finns mår mycket 
bra och fortsätter nyanställa. Kommunen har mål-
medvetet arbetat för att utveckla relationen med 
det lokala näringslivet. Näringslivsstrategin, som 
tagits fram i samarbete med lokala näringslivs-
aktörer, väntas få stor positiv effekt på det lokala 
näringslivsklimatet. Detta i kombination med en 
ny näringslivsorganisation innebär en tydligare, 
effektivare och personligare service till närings-
livet.

Skolutvecklingen fortsätter att vara ett priorit-
erat område där målen inte har uppnåtts. Flera 
utvecklingsarbeten pågår inom kommunen för att 
förbättra skolresultaten både i skolans egna verk-
samheter och även tillsammans med de som bor, 
lever och verkar i Karlskoga genom bland annat 
projektet #Pluggavidare som ska skapa positiva 
attityder till kunskap och utbildning.

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

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

Bedömning

kommentar

Denna bedömning avser den totala måluppfyll-
elsen för fullmäktigemål 5. Målet bedöms ej upp-
fyllt baserat på resultatet för den enda indikator 
som hade ett resultat under året.
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Mål 6. karlskoga har en socialt, kulturellt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbar 
utveckling.

Karlskoga kommun strävar efter att vara ett håll-
bart samhälle ur alla tre perspektiv. Kommunen 
ska vara en god förebild genom att minska sin 
klimatpåverkan så långt möjligt. Ekonomiskt 
tar kommunen ansvar för att inte förbruka och 
belasta kommande generationers resurser. För att 
nå god ekonomisk hushållning behövs ett positivt 
ekonom iskt resultat, vilket ger möjligheter att 
fi nansiera investeringar, beakta alla pensions-
åtaganden, parera konsumtionssvängningar samt 
ha resurser för utveckling. Socialt arbetar kom-
munen aktivt med att stärka sociala nätverk, både 
på grupp- och individnivå. Karlskoga ska vara en 
demokratisk, jämlik och jämställd kommun.

Indikator Kön Utfall Mål Bed öm-

ning

Trend

Företagsklimat enligt ÖJ1 (Insikt), totalt, NKI - 74 ▬

kommentar

Resultatet för kommunens företagsklimat var väldigt bra 2017 och sjönk något till ett bra resultat 2018 men nådde fortfarande 

målvärdet. Karlskogas resultat är fortfarande över riksgenomsnittet och många parametrar är väldigt höga och fortsätter öka, 

som brandskydd, miljö- och hälsoskydd samt markupplåtelse. Karlskoga kommun behöver fortsätta jobba med livsmedels-

frågor och bygglov där resultatet försämrats. För dessa frågor har kommunen redan 2019 vidtagit åtgärder som ska bryta den 

negativa riktningen.

Resultat för 2019 publiceras i april 2020.

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, rankning  227  140 Ô

kommentar

Efter en viss förbättring 2018 försämrades rankningen 2019. Karlskoga följer därmed samma negativa trend som de fl esta 

kommuner i Örebro län. Kommunen räknar dock med att kunna vända trenden 2020–2021, dels med hjälp av den nya närings-

livsstrategin och ny näringslivsorganisation, dels genom införandet av en näringslivslots och en näringslivschef.

Företagarnas nöjdhet med Karlskoga Näringsliv och Turism AB:s

kontaktskapande åtgärder/företagsservice, totalt, NKI

- 68 ▬

- ▬

- ▬

kommentar

Enligt budgetbeslut i kommunfullmäktige har Karlskoga Näringsliv och Turism AB avvecklats. Därför fi nns inget resultat för 2019.

1ÖJ står för SKR:s Öppna jämförelser mellan olika kommuner.

Bedömning

kommentar

Denna bedömning avser den totala måluppfyll-
elsen för fullmäktigemål 6. Målet bedöms delvis 
uppfyllt, baserat på de sex indikatorer där det 
fi nns ett resultat för året. Förbrukning av energi 
och el uppnådde målvärdet och har en positiv 
utveckling. Andelen barn och unga som uppger att 
de mår bättre genom kommunens riktade insatser 
uppnådde också målvärdet. Antalet miljöbilar 
och inköp av ekologiska livsmedel uppnådde inte 
målvärdet, därför bedöms fullmäktigemålet vara 
delvis uppfyllt.
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Indikator Kön Utfall Mål Bed öm-

ning

Trend

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

Karlskoga, andel (%)

- ▬

- ▬

- ▬

kommentar

Elever på ungdomsforum, Karlskogas årliga forum för dialog med unga, uppgav att vänner, familj, kärlek, sömn och träning är 

saker som får dem att må bra. Elevhälsoteamen startade ett samarbete för fördjupad analys och efterföljande aktiviteter. Fram-

tida åtgärder handlar om att identifi era orsaker till skillnader mellan olika enheter och skillnad mellan pojkar och fl ickor.

Undersökningen görs vart tredje år genom enkäten Liv och hälsa ung, därför fi nns inget resultat för 2019.

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

framtiden, andel (%)

71 % 86 % Î

67 % Î

76 % Î

kommentar

Bland ungdomar i årskurs 7–9 är det en högre andel pojkar än fl ickor som ser mycket ljust/ganska ljust på framtiden. Det fi nns 

också skillnader mellan högstadieskolorna i kommunen. Läsåret 2018/2019 har kommunen genomfört ett fl ertal insatser, bland 

annat förstärkt det centrala skolstödet med kurator och psykolog, tagit fram en ny elevhälsoplan och utbildat all personal. 

Barn- och utbildningsförvaltningen utvecklar också samverkan med socialförvaltningen och folkhälsoförvaltningen.

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

Karlskoga, andel (%)

- ▬

- ▬

- ▬

kommentar

Fokusgruppsintervjuer med unga fl ickor i Karlskoga visar att sociala medier påverkar den psykiska hälsan. Elever som deltog 

på ungdomsforum uppgav att det som får dem att må bra är vänner, familj, kärlek, sömn och träning. Under 2020 planerar 

kommunen fortsatta utbildningar i psykisk hälsa för att främja god psykisk hälsa bland ungdomar.

Undersökningen görs enbart vart tredje år genom Liv och hälsa ung, därför fi nns inget resultat för 2019.

Förbrukning av energi, el och uppvärmning i den kommunala

organisationen

– 19 – 19 Ò

kommentar

Resultatet är preliminärt. Det faktiska resultatet får kommunen först efter en helårskorrigering och det redovisas i kommande 

delårsredovisning (september 2020). Indikatorn gäller minskning av inköpt energi.

Efter 2018 års nedgång har utvecklingen vänt i positiv riktning med ett resultat i nivå med delmålet. Trots det goda resultatet 

fi nns ändå en oro att den positiva trenden inte ska hålla på sikt utan extra investeringar. Ny belysning som ska öka trygghet 

och säkerhet tillsammans med verksamheternas ökade önskemål om komfort i kommunens lokaler, både temperatur- och 

ventilationsmässigt, bidrar till ökad förbrukning.

Arbetet med att hålla nere energianvändningen fortsätter genom ett systematiskt energiarbete kombinerat med investeringar. 

Åtgärder för att minska andelen inköpt energi görs kontinuerligt under året, exempelvis solceller och byte till energieffektivare 

utrustning, men dessa är marginella för resultatet i förhållande till temperaturen vintertid.
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Indikator Kön Utfall Mål Bed öm-

ning

Trend

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt MFS*, % 39,9 % 70,0 % 	Î  

* Miljöfordon Syd.

kommentar

Resultatet är preliminärt, det faktiska resultatet kommer våren 2020. De miljöbilar kommunen har idag är till stor del biogasbilar 

samt ett fåtal elbilar och etanolbilar.

Det preliminära resultatet tyder på att utvecklingen har stagnerat och det är en bra bit kvar till delmålet. Rutinerna att ersätta 

fossildrivna personbilar med biogasbilar i takt med att de behöver bytas ut efterlevs, men omsättningen går långsamt. Utan 

extra satsningar kommer Karlskoga kommun inte att nå det nationella miljömålet att vara fossilfria år 2030.

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över bilanvändandet i kommunen i syfte att använda 

resurserna mer effektivt och behovsanpassat.

Fordonsbränsle som är biogas i kommunens biogasfordon, andel (%) 42 % 90 % 	Ô	

kommentar

Då Karlskoga har goda möjligheter att tanka biogas borde kommunen kunna uppnå omkring 90 procent biogas i sina bilar. Det 

krävs en liten del bensin i biogasbilar, men denna del torde inte vara mer än cirka 10 procent av bränslet som bilen förbrukar. 

Sedan 2018 har andelen biogasbränsle minskat med 2 procentenheter.

Många väljer att tanka fossilt bränsle i biogasbilarna av vana. Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommun-

styrelsen att se över bilanvändandet i kommunen för att använda resurserna mer effektivt och behovsanpassat. I uppdraget 

ingår även att se över utbildnings- och informationsinsatser för att öka mängden biogas.

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt 

Ekomatcentrum, andel (%)

33 % 50 % 	Î  

kommentar

Ökningen beror på medvetna ekonomiska och ekologiska val vid inköp samt ökad tillgång på ekologiska livsmedel till skillnad 

från 2018. För att kunna öka andelen ekologiska inköp ännu mer behövs mer pengar.

Barn och unga som uppger att de mår bättre genom kommunens rik-

tade, främjande och förebyggande insatser, andel (%)

80 % 84 % 	Î  

kommentar

Positiva effekter som personer har angett vid stödgrupper är att deltagarna glömmer sin ångest och andra problem och får 

bättre humör. De får prata om sina problem, känner att de inte är ensamma och att det är någon som lyssnar och är på deras 

sida. Insatserna fortsätter och ska utökas genom utbildning av fler gruppledare.
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Mål 7. karlskoga kommun säkerställer att 
varje barn och elev uppnår läroplanens 
mål och i övrigt får de kunskaper och 
förutsättningar som de behöver för att möta 
vuxenlivet och morgondagens samhälle.

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

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

Bedömning

kommentar

Denna bedömning avser den totala måluppfyll-
elsen för fullmäktigemål 7. Målet bedöms delvis 
uppfyllt då resultaten för indikatorerna som rör 
gymnasieskolan uppnådde målvärdet medan re sul-
taten för grundskolan delvis uppnådde målvärdet 
men visar en negativ trend. Därför bedöms målet 
delvis uppfyllt.
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Indikator Kön Utfall Mål Bed öm-

ning

Trend

Elever som uppnått kunskapskraven (godkänt betyg) i alla ämnen

i årskurs 6, andel (%)

69 % 82 % Î

74 % Ò

65 % Î

kommentar

Kommunens insatser för att förbättra resultatet är arbete med tillgängliga lärmiljöer, språkutvecklingsplan för F–9 (klar till och 

med årskurs 6 vårterminen 2020, till och med årskurs 9 blir klar höstterminen 2020), förtydligande av uppdragsbeskrivningar 

inom grundskolan (klart 2021) samt utveckling av kvalitetsarbete kring struktur och individuellt ansvar.

Elever i årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen, andel (%) 62 % 76 %
Ô

68 % Î

56 % Ô

kommentar

Det är stora skillnader i resultat mellan skolor och mellan pojkar och fl ickor. Analyser i verksamheterna och på förvaltningsnivå visar 

att det fi nns kvalitetsskillnader i undervisning, lärmiljöer samt i särskilt stöd och anpassningar för elever som behöver det.nom alla 

dessa områden gör kommunen riktade insatser, bland annat en gemensam elevhälsoplan och jämförelser med andra kommuner. 

Meritvärde i genomsnitt i årskurs 9  205,7  222,0 Ô

 222,3 Î

 187,1 Î

kommentar

För att höja resultaten strävar kommunen efter att införa tvålärarsystem och att säkerställa att varje elev har minst en behörig lärare.

Genomsnittlig betygspoäng för alla avgångselever i gymnasiet, 

skolkommun

14,4 14,2 Î

kommentar

Resultatet är tillfredsställande och i nivå med rikssnittet. Betygsnivån är något lägre i Degerfors än i Karlskoga. Skillnaden kan till 

viss del förklaras av att de olika kommunerna har olika utbildningsprogram. Orsakerna ska utredas närmare av rektorerna 2020.

Fullföljd gymnasieutbildning med examen inom tre år, andel (%) 82 % 82 % Î

kommentar

Resultatet är tillfredsställande och ligger i nivå med rikssnittet. Resultatet för de högskoleförberedande programmen är fort-

farande mycket bra. Andelen elever som når examen var något lägre i Degerfors än i Karlskoga. Trots goda resultat fortsätter 

arbetet med att eleverna ska fullfölja sin gymnasieutbildning inom tre år.

Elever i årskurs 9 Karlskoga som är behöriga till gymnasiet,

yrkes program, andel (%)

70 % 81 % Ô

73 %
Ô

66 % Ô

kommentar

Det är stor skillnad på kunskapsresultaten mellan både skolor och klasser i Karlskoga kommun. Kommunen som helhet ligger 

lågt i kunskapsresultat och behörighet till gymnasiet i förhållande till riket. Analyser visar att verksamheterna behöver förbättra 

analysarbetet på alla nivåer i organisationen. Likvärdigheten mellan skolor och klassrum behöver öka. Grundskolan har rekryt-

erat förstelärare med fokus på att utveckla undervisningskvaliteten utifrån forskning inom områden som ledning och stimulans 

i klassrummet, tillgängliga lärmiljöer, ämnesövergripande arbetssätt, auskultation, hållbart lärande, språkutvecklande arbets-

sätt, digitalisering och matematik. Grundskolan arbetar framgångsrikt sedan ett år med ett tydligt språkutvecklingsarbete från 

förskoleklass till årskurs 3 och under hösten startade arbetet för årskurs 4–6.
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Resultat för indikatorer 
Kön Resultat 

2017

Resultat 

2018

Resultat 

2019

Delmål 

2019

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt), totalt, NKI 78 74 74

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, rankning  193  188  227  140

Företagarnas nöjdhet med Karlskoga Näringsliv och 

Turism AB:s kontaktskapande åtgärder/företagsservice, 

totalt, NKI

Alla

Kvinnor

Män

62

63

61

62

64

62 68

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

bra, Karlskoga, andel (%)

Alla

Flickor

Pojkar

69 %

58 %

79 %

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

ljust på framtiden, andel (%)

Alla

Flickor

Pojkar

70 %

69 %

74 %

71 %

70 %

73 %

71 %

67 %

76 %

86 %

Ungdomar i årskurs 9 som ser mycket ljust/ganska ljust 

på framtiden, Karlskoga, andel (%)

Alla

Flickor

Pojkar

70 %

64 %

76 %

69 %

Förbrukning av energi, el och uppvärmning, i den 

kommunala organisationen – 18 – 17 -19 – 19

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt MFS, % 36,4 % 39,5 % 39,9 % 70,0 %

Fordonsbränsle som är biogas i kommunens 

biogasfordon, andel (%) 60 % 42 % 90 %

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under 

hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%) 40 % 23 % 33 % 50 %

Barn och unga som uppger att de mår bättre genom 

kommunens riktade, främjande och förebyggande 

insatser, andel (%) 86 % 95 % 80 % 84 %

Elever som uppnått kunskapskraven (godkänt betyg) 

i alla ämnen i årskurs 6, andel (%)

Alla

Flickor

Pojkar

70 %

68 %

71 %

63 %

63 %

64 %

69 %

74 %

65 %

82 %

82 %

82 %

Elever i årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen, 

andel (%)

Alla

Flickor

Pojkar

67 %

75 %

60 %

68 %

69 %

67 %

62 %

68 %

56 %

76 %

76 %

76 %

Meritvärde i genomsnitt i årskurs 9 Alla

Flickor

Pojkar

 209,2

 235,0

 188,0

 207,4

 219,6

 196,0

 205,7

 222,3

 187,1

 222,0

 222,0

 222,0

Genomsnittlig betygspoäng för samtliga avgångselever 

i gymnasiet, skolkommun 14,3 14,5 14,4 14,2

Fullföljd gymnasieutbildning med examen inom tre år, 

andel (%) 78 % 83 % 82 % 82 %

Elever i årskurs 9 Karlskoga som är behöriga till 

gymnasiet, yrkesprogram, andel (%)

Alla

Flickor

Pojkar

73 %

78 %

68 %

75 %

75 %

74 %

70 %

73 %

66 %

81 %

81 %

81 %

nyckeltal
Resultat 

2017

Resultat 

2018

Resultat 

2019

Kostnad för brukarnöjdheten (kr/invånare och nöjdhetspoäng)  664  692  735
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Tyck om Karlskoga
Karlskogaborna och andra kan genom e-tjänsten 
”Tyck om Karlskoga” lämna synpunkter på kom-
munens tjänster. Under hösten fl yttades it-platt-
formen för Tyck om Karlskoga för att hanteringen 
av synpunkterna ska bli enklare och snabbare. 
Flytten gjorde att det inte gått att ta fram statistik 
från Tyck om Karlskoga för månaderna september 
och oktober. Siffrorna nedan för år 2019 är alltså 
hela året utom september och oktober.

Under 2019 lämnade Karlskogaborna 224 syn-
punkter som registrerats. De fl esta av synpunkt-
erna kom in via kommunens hemsida, 99 procent. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fi ck 55 procent av 
det totala antalet synpunkter, vilket var en minsk-
ning från 70 procent året innan. Flest synpunkter 
inkom under perioden februari–april.

Synpunkternas fördelning per förvaltning 2019
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Synpunkternas könsfördelning 2019

Kvinnorna står för 43 procent av de inkomna syn-
punkterna, medan männen står för 39 procent. 18 
procent av synpunktslämnarna har inte angett kön.

Ej angivet

Män

Kvinnor

Typ av synpunkt

Av de 224 registrerade synpunkterna var 65 
procent klagomål, 32 procent förslag och 2 pro-
cent beröm. Kvinnornas synpunkter var i större 
utsträckning förslag jämfört med männens.

utlovade svarstider

74 procent av synpunktslämnarna ville bli kontakt-
ade, vilket var ungefär lika stor andel som föregå-
ende år (77 procent). De fl esta ville bli kontaktade 
via e-post. 84 procent av synpunktslämnarna fi ck 
en mottagningsbekräftelse inom utlovade två 
arbetsdagar och 45 procent fi ck svar eller kontakt 
med ansvarig tjänsteman inom utlovade fem 
arbetsdagar.
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Vad hände med synpunkterna?

Ungefär 15 procent av synpunkterna bidrog till för-
bättringar inom service, tillgänglighet, inform ation 
samt åtgärdande av fel. 25 procent av synpunkterna 
var av sådan karaktär att ingen åtgärd krävdes. För 
17 procent av synpunkterna har kommunen följt 
synpunktslämnarens önskemål. För 10 procent av 
synpunkterna har kommunen meddelat att syn-
punkten inte lett till någon åtgärd. För resterande 
synpunkter hänvisade kommunen till pågående 
arbete eller framtida planering.
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Internkontroll
Syftet med internkontrollen är att säkerställa att 
verksamheten är ändamålsenlig och kostnads
effektiv, att rapporteringen om ekonomi och 
verksamhet är tillförlitlig och att kommunen  följer 
lagar och föreskrifter. Kommunstyrelsen har 
det övergripande ansvaret för att se till att kom
munen har en god internkontroll. De övergripande 
kontroll  områden som kommunen valde ut för 2019 
redovisas nedan.

1. för- och efterkalkyler på 
gymnasieprogram

Internkontrollområdet ska genomföra för och 
efterkalkyler för alla gymnasieprogram som finns 
att välja mellan inom den gemensamma gymnasie
nämnden för Karlskoga kommun och Degerfors 
kommun. Enligt samverkansavtalet mellan 
kommunerna från 2013 ska nämnden skapa en 
kostnadseffektiv organisation genom att utnyttja 
lokala förutsättningar och resurser. Det ska också 
finnas gymnasieprogram i båda tätorterna vilket 
innebär ”minst tre nationella gymnasieprogram 
per tätort om elevunderlag och sökbild medger”. 
Det finns idag inget lagkrav på att kommuner ska 
redovisa resultat per gymnasieprogram efter bok
slut, men kommunstyrelsens ledningskontor anser 
att en årlig avstämning mellan budgetresultat i 
alla verksamheter är en grundförutsättning för att 
kunna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet.   

Internkontrollen genomförde för och efterkalkyler, 
jämförelser med riket samt gav förslag på hur 
resultatet ska kunna förbättras. Utredningen 
gjordes utifrån tre aspekter; kommun, enhet och 
program med fokus på 2018. Internkontrollen 
 rapporterades i december 2019.

Budgettilldelningen till gymnasienämnden sker 
efter samråd mellan bägge kommunerna, Karl
skoga och Degerfors. Kostnadsfördelningen är inte 
helt jämlik mellan kommunerna då fördelningen 
görs utifrån antalet 15–18åringar i kommunen och 
inte antalet elever som faktiskt går i gymnasiet. 
Kostnadsfördelningen följer därmed inte alltid 
den faktiska kostnaden för elever från respektive 
kommun, som skiftar bland annat beroende på om 
de olika programmen har få eller många elever. 
Gymnasieskolan ska enligt samverkansavtalet 
vara förlagd till två enheter, en i vardera kommun. 
Det medför relativt små enheter med bristande 
samordningsmöjligheter och merkostnader för 
övergripande delar. Tilldelningen för Möckeln
gymnasiet är generellt högre än i riksprislistan 
för alla högskoleförberedande program medan 

det på yrkesprogrammen förekommer både högre 
och lägre budgettilldelning. Redovisningen per 
program visar skillnader mellan programmen 
vad gäller platser, fyllnadsgrader, andel elever i 
egen och extern regi samt för och efterkalkyl av 
ekonom iskt resultat. 

Internkontrollen ledde till dessa 
rekommendationer: 
• Ökad långsiktighet och helhetssyn avseende 

ramtilldelning.
• Uppföljning och översyn av nyckeltal för 

kostnads fördelning. 
• Översyn av lokalisering av verksamheten på två 

orter. 
• Översyn av tilldelning per program och 

tilldelningens relation till riksprislistan samt 
orsaks analys vid större avvikelser för enskilda 
program.

• Regelbunden översyn av program och var det 
lokaliseras, inriktningar, utformning och antal 
platser. Specifika exempel för program finns i 
internkontrollen.

2. studie av administrativa flöden i större 
verksamheter för möjlig digitalisering/
effektivisering   

Bakgrund: Karlskoga kommun står, som alla Sveriges 
kommuner, inför en enorm utmaning. Om inga 
förändringar görs behöver antalet anställda i väl
färdstjänsterna öka med närmare 200 000 personer 
fram till år 2026 enligt SKR, Sveriges Kommuner 
och Regioner. Antalet invånare i arbetsför ålder 
ökar betydligt mindre än antalet barn och äldre. 
Förslag: 
1. Ny teknik kan användas för att möta rekryterings

utmaningen genom att vissa arbetsuppgifter kan 
automatiseras, robotiseras eller digitaliseras och 
därmed minska personalbehovet. Det behövs 
också smarta stöd för medarbetare så att de kan 
fokusera på det som skapar värde i deras arbete. 

2. Kommunen behöver löpande analysera de 
administrativa arbetsprocesserna, eftersom det 
finns stora vinster att hämta i effektivare admin
istration. Det finns dock inga ”administrativa 
revolutioner”, varje kommun måste utgå från 
sina unika förutsättningar. Första linjens chefer 
är särskilt utsatta med många krav och mycket 
administration. Det krävs en ordentlig kart
läggning av vilken administration som anses 
krånglig och onödig. 
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Nedan visas en beskrivning av enhetschefens perspektiv.

Kartläggning Analys Förbättringsarbete      

Tidsåtgång och resurser: Detta internkontroll
område riskerar att bli omfattande. Den personal 
som fi nns för att genomföra kontrollen är ekonomi
controller som huvudansvarig, och periodvis ytter
ligare resurser som redovisningschefen, en ekonom 
samt kvalitetsenheten. En rimlig bedömning är att 
två år behövs för att kunna genomföra uppdraget. 
En delrapport till kommunstyrelsen presenterades 
i slutet av 2019. Slutrapporten bör vara klar till 
december 2020.   

Delrapporten från december 2019 beskriver hur 
internkontrollområdet klarlägger att nuvarande 
arbetssätt avseende digitalisering inte följer den 
digitala agendan och är ineffektivt.

Utifrån internkontrolluppdraget har dessa rekom
mendationer tagits fram för det fortsatta arbetet:
• Att ge kommunstyrelsens ledningskontor i upp

drag att skapa en kommungemensam projekt
styrningsmodell för digitaliseringsprojekt, 
med förslag till fi nansiering. Projektstyrnings
modellen ska samordna en systematisk urvals
process över var satsningar behövs men också 
skapa en bild över pågående projekt och eventu
ella behov för att skapa en optimal digital isering.  

• Att vidareutveckla det nyinrättade itrådet och 
även inrätta en sammanhållande funktion, 
exempelvis digitaliseringsledare, för att stödja 
införande av nya processer. Digitalisering är ett 
kraftfullt verktyg som kan hjälpa verksamheten 
att effektivisera sin resurshantering och på sikt 
minska kostnader. Satsningen kan fi n ansieras 
tack vare kommunens goda likviditet via invest
erings anslag 2021 och under lämplig tid framåt. 
Den här modellen behöver kommunen skapa 
så snabbt som möjligt eftersom avtals tiderna är 
långa och det tar tid att ställa om arbetssätt.

• Att ge kommunstyrelsens ledningskontor i upp
drag att säkra kompetensen hos it kring hanter
ingen för de digitaliseringsverktyg som redan 
fi nns i kommunen, exempelvis RPA (robotic 
process automation), för att utöka användnings
området.

• Att i internkontrollområdets fortsatta rapport
ering identifi era fl öden som passar för digital
isering samt identifi era relevanta systemstöd 
kopplade till dessa fl öden. Det ska handla om 
stora, stabila fl öden som är manuella idag och 
inte kräver mänskliga bedömningar.



Måluppfyllelse och god ekonoMisk hushållning

KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 201944

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

Nämndernas självskattning av sin internkontroll 

Svag Tillfreds-

ställande

God Mycket 

god

Kommunstyrelsen x

Socialnämnden x

Barn- och utbildnings-

nämnden x

Kultur- och förenings-

nämnden x

Samhällsbyggnads-

nämnden x

Myndighetsnämnden x

Folkhälsonämnden x

Gymnasienämnden x

Nämndernas valda internkontrollområden och deras 

bedömningar beskrivs nedan.

kommunstyrelsen               

Kommunstyrelsen hade detta internkontroll-
område för 2019:

Revidera, se över och eventuellt komplettera de 
styrdokument som finns avseende ärendehantering 

Kanslichefen ansvarade för internkontrollen 
och rapporterade resultatet till kommunstyrelsen 
i september 2019. De kontrollfrågor rapporten 
besvarade var: 
•  Hur fungerar nuvarande styrdokument? 
•  Vad är anledningarna till eventuella brister? 
• Vilka är konsekvenserna för kommunen om 

rutinen brister? 
• Vilka åtgärder kan tas fram för att förhindra 

framtida problem? 

Kommunstyrelsen godkände rapporten och 
beslut ade att de rekommenderade åtgärderna i rap-
porten ska införas och att en lägesrapport ska lämnas 
till kommunstyrelsen senast i september 2020. 

Kommunstyrelsens bedömning av intern-
kontrollen är ”tillfredsställande”.

socialnämnden

Socialnämnden hade dessa internkontrollområden 
för 2019:
• Införandet av heltid inom vård och omsorg
• Hemtagningsprocessen (då kommunen övertar 

ansvaret för patienter som skrivs ut från sluten-
vård)

• Antalet institutionsplaceringar

Inför 2019 valde nämnden att utveckla sättet 
att besluta om internkontrollområden genom att 
nämnden får ta del av förvaltningens riskanalys, 
för att därefter själv besluta vilka av alla identi-
fierade områden som är viktigast för internkon-
troll. Det innebär att valet av granskningsområden 
för 2019 togs fram genom en riskanalys, där 
nämnden sedan valde ut tre områden för intern-
kontroll. Internkontrollen har utförts av ansvariga 
tjänstemän som har rapporterat internkontrollen 
inför nämnden genom delårsredovisningen och i 
denna årsredovisning.

införandet av heltid inom vård och omsorg

Heltidsprojektet pågick 2017–2019. Kommunfull-
mäktige beslutade i samband med budgetbeslut 
2017–2019 att tillsvidareanställda medarbetare 
inom vård och omsorg ska ha rätt till heltid och 
möjlighet till deltid. Utökningen av tjänstgörings-
graden skulle så långt möjligt ske inom befintliga 
budgetramar. Förutom att erbjuda heltidsan-
ställningar var målet att andelen timavlönade ska 
minska i motsvarande grad som sysselsättnings-
graden ökat för tillsvidareanställda samt att skapa 
ett arbetssätt som ökar flexibiliteten till nytta för 
brukarna.

Av de cirka 560 medarbetare som hade en 
tillsvidareanställning har drygt 340 fått en heltids-
anställning. Inkluderar man de medarbetare som 
innan projektet hade heltidsanställning är det efter 
projektets slut 99 procent av medarbetarna som 
har heltidsanställning jämfört med 52 procent vid 
projektstarten. Det var 140 personer av de 340 som 
fick heltidsanställning som också valde att arbeta 
heltid, vilket är 41 procent. Totalt arbetar 67 pro-
cent heltid inom vård och omsorg. Det var även fler 
yngre än äldre som valde att arbeta heltid.

Införandet av heltid har inneburit en ökning 
med 37 årsarbetare. Ökningen har varit möjlig 
inom befintlig budgetram, genom en kombin-
ation av effektiv bemanningsplanering, minskad 
användning av vikarier, minskad sjukfrånvaro 
samt en ökning av verksamheten. Hemvårdens 
verksamhet har ökat med 21 procent. Att gå från 
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deltidsorganisation till heltidsorganisation är 
samtidigt en stor förändring och påfrestning för 
organisationen och medarbetarna. Tidvis har 
förändringarna mött starkt motstånd. Den totala 
sjukfrånvaron har varit ungefär på samma nivå 
som 2018.

hemtagningsprocessen

I januari 2018 infördes en ny lag om betalnings-
ansvar för kommunerna, Lag om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
(2017:612). Lagen innebär i korthet att kommun-
erna får ett tidigare betalningsansvar. Länen/
regionerna och kommunerna kan göra egna 
överenskommelser om när kommunen ska överta 
betalnings ansvaret. I Örebro län har regionen 
och länets tolv kommuner kommit överens om en 
modell för hur betalningsansvaret ska beräknas. 
Den lag som reglerar betalningsansvaret för 
utskrivningsklara patienter har satt en gräns på i 
snitt 3,0 dagar per månad. Om gränsen överskrids 
hamnar betalningsansvaret hos kommunen. 

Uppföljningen av vårdkvaliteten har påvisat 
brister i läkemedelshanteringen. Framför allt 
handlar det om att slutenvårdens rapporteringar 
till socialförvaltningen inte är korrekta. Här pågår 
ett förbättringsarbete som förvaltningen följer upp 
regelbundet.

Kommunen och regionen samarbetar för att 
se över hur de tillsammans ska möta vård- och 
omsorgsbehoven i framtiden.

Antalet vårdtillfällen ökade 2019 med 15,7 till 
86,3 vårdtillfällen per månad.

Antalet institutionsplaceringar

Mycket uppmärksamhet riktas mot placeringar, 
bland annat eftersom de är kostsamma. Att placera 
någon på institution är också en av de mest kraft-
fulla insatser som socialtjänsten har. Det är svårt 
att planera budget för placeringar då det är be -
hovet som avgör insatsen. Behovet av dessa insatser 
kan också variera över tid, vilket gör det svårt att 
förutse framtida placeringar.

När det gäller placeringar av barn och unga 
kan de delas upp i långtidsplacerade och korttids-
placerade. Långtidsplacerade har ofta en om -
fattande problematik inom LSS-området, där 
problematiken oftast är bestående. Eftersom 
vårdbehovet är omfattande ger långtidsplaceringar 
också höga dygnskostnader. Förvaltningen hade 
fem långtidsplacerade 2019 jämfört med sex 
både år 2017 och 2018. Inräknat både lång- och 
korttidsplaceringar har antalet placeringsdygn 

ökat 2017–2019. År 2017 hade kommunen 4 177 
placeringsdygn, 2018 var antalet 3 585 och 2019 var 
det 4 865.

En granskning av förändringen i dygnskostnader 
2017–2019 visar att kostnaderna ökar och att det 
framför allt är de lägsta dygnskostnaderna som 
ökat. År 2017 var den lägsta dygnskostnaden 
2 500 kronor, 2018 var den 1 900 kronor och 2019 var 
den 4 200 kronor. Att den lägsta dygnskostnaden 
ökar kan dels bero på att HVB-hemmen tar ut en 
högre avgift, dels på en tyngre problematik för dem 
som placerats vilket innebär högre kostnader. De 
högsta dygnskostnaderna har ökat efter 2018. Den 
genomsnittliga dygnskostnaden var 4 700 kronor 
2017, 4 900 kronor 2018 och 5 100 kronor 2019.

Socialnämndens bedömning av internkontrollen 
är ”god”. 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden hade detta intern-
kontrollområde för 2019:

Progression02 – betygsutvecklingen för elever 
från årskurs 6 till årskurs 9 2017–2019

Under 2019 valde barn- och utbildningsnämnden 
att fortsätta arbetet med internkontrollen av 
betygs utvecklingen för elever som gick i årskurs 6 
vårterminen 2015. Arbetet har skett under namnet 
 Pro gression02. Internkontrollen har rapporterats 
särskilt till nämnden i samband med årsredo-
visningen.

I november 2015 beslutade barn- och utbild-
ningsnämnden att som internkontrollområde följa 
betygsutvecklingen för elever i årskurs 6 (vår-
terminen 2015) till och med årskurs 9 (vårterminen 
2018). Internkontrollområdet har alltså gällt även 
för 2017 och 2018. I samband med årsredovis-
ningen 2018 redovisades slutrapporteringen av 
intern kontrollområdet. Där beskrivs resultaten 
för de elever som har kunnat följas via betygs-
katalogerna från årskurs 6 våren 2015 till och 
med årskurs 9 våren 2018. Utifrån uppföljningen 
har förvaltningen gjort en fördjupad studie av 
de elever som inte blev behöriga till gymnasie-
skolans yrkes program, men som skulle ha varit det 
utifrån  betygen från årskurs 6 vt 2015. Syftet var 
att undersöka de skolrelaterade orsakerna bakom 
den grupp av elever i internkontrollområdet som 
har gått från att vara ”gymnasiebehörig” i årskurs 
6 till ”gymnasieobehörig” i årskurs 9. Studiens 
syfte var att bidra med erfarenheter och lärdomar 
för att dels åtgärda enkla systemfel, dels fortsätta 
förbättringarna kring system- och utvecklings-
frågor på enhets- och huvudmannanivå. Under 
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2020 kommer internkontrollen att fokusera på 
övergångar mellan stadierna och det systematiska 
kvalitetsarbetet på alla nivåer i skolförvaltningens 
verksamheter. 

Uppdraget som gjorts under 2019 bedöms vara 
tillfredsställande och har lett till material som har 
kunnat användas för att riskbedöma och arbeta 
fram nya internkontrollområden för 2020.

Barn- och utbildningsnämndens bedömning av 
internkontrollen är ”tillfredsställande”. 

kultur- och föreningsnämnden

Kultur- och föreningsnämnden hade dessa två 
internkontrollområden för 2019:
•  Säkerställa att föreningsbidrag inte betalas ut 

på felaktiga grunder eller för sent
•  Säkerställa att stöld, olycksfall och åverkan inte 

sker i hyrda lokaler och anläggningar
• Säkerställa att föreningsbidrag inte betalas ut på 

felaktiga grunder eller för sent

För föreningsbidrag var syftet med intern-
kontrollen att säkerställa att förvaltningen följer 
rutinerna och inte betalar ut föreningsbidrag på fel-
aktiga grunder eller för sent. Internkontrollen visar 
att hanteringen av föreningsbidrag fungerar väl.

Säkerställa att stöld, olycksfall och åverkan inte 
sker i hyrda lokaler och anläggningar

Gällande hyrda lokaler och anläggningar 
var syftet att säkerställa att det inte sker stölder, 
olycksfall eller åverkan. Kontrollen visar att det 
finns tydliga rutiner och bokningsregler för att 
minimera riskerna.

De två kontrollerna godkändes av kultur- och 
föreningsnämnden. Inför kommande intern-
kontrollplan ska nämnden bli mer delaktig i 
prioritering av internkontrollområden. Kultur- 
och förenings  nämndens bedömning av intern-
kontrollen är ”god”.

samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden hade dessa två intern-
kontrollområden för 2019:
• Kontroll av rutiner för skötsel och tillsyn av 

ventilation på kommunala förskolor
• Kontroll av buller och halter av vissa luftförore-

ningar i utomhusmiljö på kommunala förskole-
gårdar

Kontroll av rutiner för skötsel och tillsyn av 
ventilation på kommunala förskolorResultatet 
av internkontrollen av ventilation bedöms som 
mycket god då rutinerna fungerar väl för tillsyn 
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och skötsel av förskolornas ventilationsanlägg-
ningar. Rutinerna är väl kända bland berörda 
tekniker och de följs också i hög grad. Obligatorisk 
ventilationskontroll genomförs enligt gällande 
regler och lagar samt är godkända. Ventilations-
filter byts enligt rutin minst en gång per år.

kontroll av buller och halter av vissa 

luftföroreningar i utomhusmiljö på 

kommunala förskolegårdar

Kontrollen var planerad att göras genom mät-
ning av luftföroreningar och buller på ett urval 
av förskolegårdar som utifrån sin placering är 
mest utsatta. Planering och genomförande av 
kontrollen skulle ske i samarbete med Arbets- och 
miljömedicin på Universitetssjukhuset i Örebro. 
Kontroll gjordes vid två förskolor, en som anses 
ha hög risk och en som anses ha låg risk för buller 
och luftföroreningar. Resultatet av luftkvalitets-
mätningarna bedöms som tillfredsställande då 
de uppfyllde miljökvalitetsnormerna. Dock upp-
fylldes inte miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” för två 
av de undersökta ämnena.

Resultatet av internkontrollen av buller bedöms 
som svag på grund av att flera mätpunkter på 
Pärlans förskolegård visar att Naturvårdsverkets 
riktvärden för buller (ekvivalent ljudnivå per dygn) 
från väg- och spårtrafik överskrids. Förskolan 
Lärkan riskerar inte att överskrida riktvärdena.

Internkontrollen av ventilation bedöms som 
mycket god medan kontrollen av buller bedöms som 
svag och kontrollen av luft som tillfreds ställande. 
Nämndens bedömning av intern kontrollen som 
helhet är därför ”tillfredsställande”.

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden hade dessa två internkontroll-
områden för 2019:
• Bygg- och miljökontoret redovisar vid varje 

nämndsammanträde resultatet från intern-
granskning av ett beslut fattat av myndighets-
nämnden den senaste månaden

• Bygg- och miljökontoret genomför och redo-
visar ett utvecklingsprojekt utifrån resultatet av 
interngranskningen

Bygg- och miljökontoret redovisar vid varje 
nämndsammanträde resultatet från interngransk-
ning av ett beslut fattat av myndighetsnämnden 
den senaste månaden

Förvaltningen genomförde internkontrollen 
genom flera granskningar av slumpmässigt utvalda 
beslut som fattats den senaste månaden. Besluten 

har granskats avseende språk, layout, rättssäker-
het och begriplighet. Under året har totalt nio 
beslutshandlingar granskats och granskningarna 
presenterats för myndighetsnämnden.

I alla granskade beslut har kontrollen visat olika 
grad av brister. Grundmallarna som använts för 
beslut bedömdes redan vid första granskningen 
inte innehålla den information som förvalt-
ningslagen kräver. Förvaltningen skapade en ny 
grundmall och uppdaterade alla mallar för miljö-
ärenden. Övriga brister har förvaltningen därefter 
åtgärdat och presenterat för myndighetsnämnden. 
För bygglov pågår en förändring av grundmallen, 
ett arbete som fortsätter 2020.

Bygg- och miljökontoret genomför och redovisar 

ett utvecklingsprojekt utifrån resultatet av 

interngranskningen

Arbetssättet som använts i internkontrollen 2019 
kommer i mindre skala att användas även under 
2020. Beslut ska granskas internt med syfte att 
identifiera förbättringsområden.

Myndighetsnämndens bedömning av intern-
kontrollen är ”god”.

folkhälsonämnden

Folkhälsonämnden hade dessa internkontroll-
områden för 2019: 
• Sjukfrånvaro
•  Ekonomi- och budgetföljsamhet
•  Implementering av barnkonventionen
• Psykisk hälsa

sjukfrånvaro

Både den totala sjukfrånvaron och långtidssjuk-
frånvaro minskade. Sjukfrånvaron 2–14 dagar var 
den vanligaste. Granskningen visade och analy-
serade en skillnad i sjukfrånvaro mellan kost- och 
städverksamheten. Utifrån det har förvaltningen 
gjort insatser för att förebygga korttidsfrånvaro. 
Korttidssjukfrånvaron minskade i takt med ökat 
fokus på arbetsmiljöarbete och att sjukfrånvaro 
diskuterades på arbetsplatsträffar. Tätare åter-
koppling och telefonkontakt mellan chef och 
medarbetare vid sjukfrånvaro infördes. Minskad 
korttidssjukfrånvaro inom städverksamheten 
beror på ökad delaktighet och större möjlighet för 
medarbetarna att påverka sin arbetsdag.
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ekonomi- och budgetföljsamhet

Förvaltningen har gått igenom åtgärder och rut-
iner som säkerställer folkhälsonämndens möjlighet 
till ekonomi och budgetföljsamhet. Flertalet åtgär-
der gjordes, bland annat utbildning av nämndens 
ledamöter och rutiner för ekonomisk rapportering. 
Uppföljningen visar att nämndens ledamöter har 
god kunskap om ekonomi och budget. Resultatet 
visar därmed att de rutiner som finns säkerställer 
att nämnden har det kunskapsunderlag som krävs 
för att kunna göra rätt prioriteringar och beslut.

implementering av barnkonventionen

Arbetet med de sju stegen i pilotprojektet för att 
bli en barnrättskommun följdes upp. Alla steg i 
projektet, förutom omdöme och utmärkelse, var 
genomförda vid kontrollen. I juni fick kommunerna 
sitt omdöme och tilldelades utmärkelsen ”Barnrätts-
kommun”, som innebär att kommunen genomfört 
alla steg i processen.

psykisk hälsa

Förvaltningen gjorde en kontroll av arbetet som 
utförts i relation till de mål och aktiviteter som 
finns i Karlskoga kommuns handlingsplan för 
att förebygga självmord och öka psykisk hälsa. 
Kontrollen visade att de planerade aktiviteterna i 
stort fullföljts enligt tidsplan.

Till grund för planering, prioritering och upp-
följning av internkontrollarbetet gjorde nämndens 
ledamöter en risk- och väsentlighetsanalys. 
Granskningsområdena kopplades till nämndens 
mål och verksamheter. Den interna kontrollen 
genomfördes löpande under året och rapport-
erades skriftligt vid nämndens sammanträden i 
april, maj, oktober, november och december 2019. 
Nämnden fick i november en samlad bedömning 
om hur den totala interna kontrollen fungerat, 
och nämnden gjorde sin självskattning av intern-
kontroll i december 2019.

Folkhälsonämndens bedömning av intern-
kontrollen är ”mycket god”.

gymnasienämnden

Gymnasienämnden hade detta internkontroll-
område för 2019:
• Elever med annat modersmål än svenska med 

behov av språkstöd, och skolans arbetssätt för 
att kunna ge eleverna rätt stöd

Antalet elever med annat modersmål än svenska 
har ökat inom gymnasieskolan. Dessa elevers 
studieresultat, beroende på i vilken ålder de har 
kommit till Sverige, är lägre än för Sverigefödda 
elever. Ju senare elever kommer in i gymnasie-
utbildningen, desto svårare har de att nå en 
examen. Utveckling av stöd och arbetssätt för att 
hjälpa dessa elever sker i den vanliga verksam-
heten, bland annat med hjälp av statsbidrag.

Organisation och arbetsformer har utvecklats 
under åren, med nya verksamheter och nya 
lokaler. Samverkan mellan gymnasieskolan och 
vuxenutbildning har ökat men behöver öka ännu 
mer. Resultaten för elever som inte är födda i 
Sverige beror fortfarande mycket på när de kom till 
 Sverige. De ungdomar som flyttar till Sverige under 
gymnasietiden har svårt att klara en gymnasie-
utbildning innan de är överåriga för gymnasie-
skolan. Vuxenutbildningen behöver därför utvecklas 
för att ta emot denna elevgrupp.

På grund av många nyanlända elever har gym-
nasieförvaltningen arbetat mycket med frågan i 
vardagsarbetet men inte haft resurser att arbeta 
specifikt med internkontrollområdet. Inom 
gymnasienämnden finns det fler områden som är 
relevanta för internkontroll. Ett sätt att fånga de 
viktigaste områdena är att göra riskbedömningar 
i samband med verksamhetsplanering på enhets-
nivå, för att sedan kunna göra relevanta risk-
bedömningar på huvudmannanivå. 

Gymnasienämndens bedömning av intern-
kontrollen är ”svag”.
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Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda
Den 31 december 2019 hade Karlskoga kommun 
2 467 tillsvidareanställda medarbetare. Deras 
tjänster omräknat till heltider motsvarade 2 432 
årsarbetare. Antalet årsarbetare har ökat med 12 
stycken, medan antalet anställda har minskat med 
39 medarbetare. 

Antal tillsvidareanställda årsarbetare 

(sysselsättningsgrad omräknat till heltid)

Störst minskning av antalet medarbetare har skett 
inom området individ- och funktionsnedsättning 
på socialförvaltningen, främst inom personlig 
assistans. Men även inom skolan har antalet med-
arbetare minskat. Att antalet årsarbetare ökat beror 
delvis på att alla medarbetare inom vårdboende fått 
heltidsanställning och att folkhälsoförvaltningen 
ökar antalet heltider i och med heltidsprojektet. Det 
är förväntade ökningar. Sett ur ett längre perspektiv 
är trenden att antalet årsarbetare ökar i takt med 
ökat antal invånare. 
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Könsfördelning och yrkesgrupper

80 procent av kommunens tillsvidareanställda 
är kvinnor. Fördelningen skiljer sig dock mycket 
mellan förvaltningarna. Inom samhällsbygg-
nadsförvaltningen arbetar fler män än kvinnor, 
inom övriga förvaltningar är det fler kvinnor. 
Kultur- och föreningsförvaltningen och samhälls-
byggnadsförvaltningen har en jämn könsfördelning, 
det vill säga inom spannet 40–60. Folkhälso-
förvaltningen är den mest kvinnodominerade för-
valtningen med 92 procent kvinnor. 

Könsfördelning per förvaltning

Könsfördelningen inom olika yrkesgrupper följer 
traditionella könsmönster. Skola och förskola är 
den största yrkesgruppen där lärare, förskollärare 
och barnskötare arbetar. Näst största yrkesgrupp 
är vård och omsorg där undersköterskor och 
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 habiliteringspersonal finns. Majoriteten inom 
dessa grupper är kvinnor. Störst andel män åter-
finns inom hantverk (vaktmästare och fordon) 
och ingenjörer. I gruppen rehabilitering och 
före byggande hälso- och friskvård, som arbets-
terapeuter, finns bara kvinnor. 

Fördelning av yrkesgrupper 31 december 2019

åldersstruktur

Bland Karlskoga kommuns tillsvidareanställda är 
snittåldern 46,7 år. 

46 procent (1 124 personer) är 50 år eller äldre 
och 13 procent (320 personer) är 60 år eller äldre. 
Åldersfördelningen är densamma bland kvinnor 
och män. 

Tillsvidareanställdas åldersfördelning indelad 

i åldersgrupper och kön 31 december 2019

fördelning av hel- och deltider

93 procent av kommunens tillsvidareanställda 
hade vid årets slut en heltidsanställning, vilket är 
en ökning med 17 procentenheter sedan 2017 och 
med 24 procentenheter sedan 2010. Bland männen 
har 94 procent en heltidsanställning, medan det 
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bland kvinnorna är 92 procent som har heltids-
anställning. Den stora ökningen har skett bland 
kvinnorna, 19 procentenheter sedan 2017. 

Socialförvaltningen står för den största ökningen 
mellan 2018 och 2019, från 73 procent till 94 procent 
heltidsanställda. Folkhälsoförvaltningen har också 
ökat andelen med heltidsanställning från 81 procent 
till 85 procent. 

Heltidsprojektet som folkhälsoförvaltningen och 
socialförvaltningen driver har alltså bidragit till att 
öka andelen heltidsanställningar och i och med att 
dessa förvaltningar är starkt kvinnodominerade 
också bidragit till ökad jämställdhet mellan könen. 

Andelen som arbetar heltid har inom vård och 
omsorg ökat från 45 till 63 procent. Inom kost och 
städ har andelen heltidsanställda ökat från 63 till 
82 procent.

Andel heltidsanställda av totalt antal 

tillsvidareanställda 31 december 

sjukfrånvaro totalt

Den totala sjukfrånvaron i Karlskoga kommun var 
6,0 procent 2019, vilket är en fortsatt minskning 
jämfört med senaste åren (2018 var den 6,5 procent). 
Både männens och kvinnornas sjukfrånvaro har 
minskat. 

Högst sjukfrånvaro hade socialförvaltningen, 
7,6 procent, en marginell ökning från 2018 då sjuk-
frånvaron hade sjunkit ordentligt. Näst högst sjuk-
frånvaro hade skolförvaltningen (5,1 procent) följd 
av samhällsbyggnadsförvaltningen (4,9 procent). 

Lägst sjukfrånvaro hade kommunens lednings-
kontor, 2,3 procent. 

Fyra förvaltningar minskade sin sjukfrånvaro 
jämfört med 2018. Störst minskning hade folkhälso-
förvaltningen där sjukfrånvaron minskat med 1,9 
procentenheter till 4,3 procent från 6,2 procent 2018. 
Så sent som 2016 hade folkhälsoförvaltningen över  
7 procent. Två förvaltningar ökade sin sjukfrånvaro, 
om än marginellt. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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ökade med 0,2 procentenheter och socialförvalt-
ningen med 0,3 procentenheter.

Karlskoga kommun betalade ut drygt 15 miljo-
ner kronor i olika former av sjuklöner under 2019. 
Det är en minskning på drygt 4 miljoner kronor 
jämfört med 2018. Minskningen märks främst 
inom ersättningarna för den korta sjukfrånvaron, 
till och med dag 14. Den 1 januari 2019 ersattes 
karensdagen med ett karensavdrag, vilket gör att 
kostnaderna är lite svåra att jämföra, men det är en 
minskning totalt sett. 

Kostnaderna för sjuklön dag 15–90 var ungefär 
samma som förra året men har i kronor stigit med 
ungefär motsvarande löneökningen. 

Kommunen som arbetsgivare beslutade enligt 
kollektivavtal att ge fem personer sjuklön till och 
med sista maj 2018 till följd av att de fått beslut om 
indragen sjukpenning från Försäkringskassan. 
Från och med 1 juni 2018 betalas ersättningen från 
AFA istället för arbetsgivaren, vilket har bidragit 
till de minskade kostnaderna för sjuklön. 

Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 2017 –2019, 

fördelad på kön

sjukfrånvaro uppdelad på ålder och kön

Både kvinnornas och männens sjukfrånvaro har 
minskat. Kvinnornas totala sjukfrånvaro var 
6,8 procent 2019, 0,5 procentenheter mindre än 
föregående år. Kvinnornas minskning har skett i 
alla åldersgrupper. Den största förändringen var i 
gruppen 50 år och äldre där sjukfrånvaron minskat 
från 8,2 till 7,6 procent. 

Mäns totala sjukfrånvaro minskade med 0,2 
procentenheter, från 3,7 till 3,5 procent. Ålders-
gruppen upp till 29 år har ökat sin sjukfrånvaro 
med 0,8 procentenheter medan övriga åldersgruppers 
frånvaro har minskat. 
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Total sjukfrånvaro fördelad på kön och åldersgrupper, 

2018–2019

 2018 (%) 2019 (%)
  Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

<= 29 ÅR 6,2 3,8 5,5 5,7 4,6 5,4

30–49 ÅR 6,7 3,5 6 6,4 2,6 5,5

>= 50 ÅR 8,2 4,0 7,3 7,6 3,9 6,8

totalt 7,3 3,7 6,5 6,8 3,5 6,0

långtidssjukfrånvaro

Långtidssjukfrånvaron (andel sjukfrånvaro 60 
dagar eller mer) minskade med 3,2 procentenheter 
jämfört med 2018 och utgjorde 36 procent av den 
totala sjukfrånvaron. Lägst andel långtidssjuk-
frånvaro hade skolförvaltningen, 33,1 procent, 
medan den var högst på kommunledningskontoret, 
48,1 procent. 

Kvinnorna stod för större andel långtidssjuk-
frånvaro än männen, samtidigt som männens andel 
minskade mest jämfört med 2018 (–7,7 procent-
enheter). Inom kommunledningskontoret hade 
männen ingen långtidssjukfrånvaro alls. Andelen 
långtidsfrånvaro ökade med 3,5 procentenheter i 
åldersgruppen kvinnor upp till 29 år. 

Långtidssjukfrånvaron fördelad på kön och ålders-

grupper, 2018–2019

  2018 (%) 2019 (%)

  Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

<= 29 ÅR 24,2 2,5 20,1 20,7 0,0 15,9

30–49 ÅR 41,1 23,2 38,8 41,6 8,0 38,0

>= 50 ÅR 45,9 35,2 44,6 40,9 32,8 39,9

totalt 41,4 24,8 39,2 38,9 17,1 36,0

sjukfrånvaro förutom långtidssjukfrånvaro

Den korta sjukfrånvaron (kortare än 60 dagar) 
sjönk totalt sett jämfört med 2018. För kvinnorna 
innebar det att både långtids- och korttidssjuk-
frånvaron har minskat. Bland männen däremot 
har långtidssjukfrånvaron minskat medan den 
korta sjukfrånvaron ökat. Trots det har männen 
betydligt mindre sjukfrånvaro än kvinnorna. 
Antalet sjukfrånvarotillfällen har ökat, medan 
antalet sjukfrånvarodagar minskat (–11 200 dagar). 
Det är främst den långa sjukfrånvaron som minskat. 
Antalet sjukfrånvarodagar i snitt per anställd 
minskade med nästan 3 dagar/år, från 29,2 dagar 
till 26,3 dagar/år. 
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Sjukfrånvaron exklusive långtidssjukfrånvaron

frisknärvaro

Frisknärvaron (0–5 sjukfrånvarodagar/år) var 
densamma som 2018. Högst frisknärvaro hade 
kommunledningskontoret, 76 procent, medan 
socialförvaltningen hade lägst, 49 procent. På alla 
förvaltningar har männen högre frisknärvaro än 
kvinnorna och kvinnornas har minskat marginellt.
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Ekonomisk översikt – kommunen 
och kommunkoncernen

Årets resultat
Årets resultat 2019 för Karlskoga kommun blev ett 
överskott på 42,0 mnkr, vilket motsvarar 2,3 pro
cent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Det budgeterade resultatet var 8,9 mnkr, vilket 
innebär att kommunens resultat var 33,1 mnkr 
bättre än budgeterat. Tabellen nedan redovisar 
budgetavvikelserna.

Budgetavvikelser 2019 (tkr) Avvikelse Procent

Budgeterat resultat 2019 8 865

Kommunstyrelsen 2 702 1,9

Kommunfullmäktige och revision 125 1,4

Överförmyndarnämnden 274 8,4

Valnämnden 130  28,9

Administrativa nämnden 610 9,7

Socialnämnden – 29 744 – 4,3

Barn- och utbildningsnämnden 5 023 0,9

Gymnasienämnden – 9 328 – 5,6

Kultur- och föreningsnämnden 2 991 3,5

Folkhälsonämnden – 50 – 2,0

Myndighetsnämnden – 1 029 – 12,3

Samhällsbyggnadsnämnden – 2 764 – 3,8

nämndernas resultat summa – 31 060 – 1,8 – 31 060

Skatteintäkter – 2 247

Generella statsbidrag 11 374

Utdelning Karlskoga Kommunhus AB – del av tidigare års vinster  10 000

Realisationsvinster  3 065

Ökade finansiella intäkter på grund av Kommuninvests överskottsutdelning 4 372

Minskade avskrivningar på grund av ej genomförd del av budgeterade investeringar 11 155

Minskade kapitalkostnader på grund av lägre avskrivningar 17 200

Degerfors andel av gymnasienämndens underskott 2 164

Ökade pensionskostnader – 1 116

VA-bolagets ersättning till kommunen för kapitalkostnader enligt KF-beslut 2011 1 429

Övriga ökade finansiella intäkter 2 531

Minskade räntekostnader 1 836

Försenat färdigställande av produktionskök till folkhälsoförvaltningen (hyresbudget) 1 500

Övrig finansförvaltning 890

Årets resultat 2019 41 958
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Kommunens eget kapital uppgick efter årets 
resultat till 1 466 mnkr (1,47 miljarder). Kommun
koncernens eget kapital uppgick efter årets resultat 
till 1 442 mnkr (1,44 miljarder).

Kommunkoncernens resultat efter finansiella 
poster blev ett överskott på 102,2 mnkr.  Karlskoga 
Kommunhus AB redovisade ett överskott på 
15,4 mnkr. Karlskoga Energi och Miljö AB 
redovisade ett överskott efter finansiella poster på 

80,7 mnkr, vilket var 6,1 mnkr bättre än budgeterat 
och 11,7 mnkr bättre än föregående år. Karlskoga
hem AB redovisade ett överskott efter finansiella 
poster på 13,2 mnkr, vilket var 6,2 mnkr sämre än 
budgeterat och 4,0 mnkr lägre än 2018. Orsaken till 
lägre överskott 2019 var framför allt en nedskrivning 
av fastighet på 10 mnkr. Kommunalförbundet 
Bergslagens Räddningstjänst redovisade ett 
nollresultat (–43 tkr) vilket även var budgeterat.

Årets resultat (mnkr) 

Budgetföljsamhet
Driftredovisning
Nämnd 2019 2018

(tkr) Utfall Budget Resultat Utfall Budget Resultat

Kommunfullmäktige och revision 8 945 9 070 125 7 785 8 197 412

Valnämnden 320 450 130 496 450 – 46

Överförmyndarnämnden 2 996 3 270 274 2 985 3 208 223

Administrativa nämnden 5 678 6 288 610 5 115 5 188 73

Kommunstyrelsen 135 996 138 698 2 702 127 153 127 964 811

Socialnämnden 722 172 692 427 – 29 744 702 840 672 950 – 29 890

Barn- och utbildningsnämnden 531 704 536 727 5 023 498 284 500 525 2 240

Gymnasienämnden 176 102 166 774 – 9 328 173 497 167 313 – 6 184

Kultur- och föreningsnämnden 81 443 84 433 2 991 83 929 85 363 1 434

Folkhälsonämnden 2 532 2 482 – 50 1 735 2 938 1 202

Myndighetsnämnden 9 389 8 360 – 1 029 8 894 8 594 – 300

Samhällsbyggnadsnämnden 74 514 71 750 – 2 764 56 766 62 604 5 838

summa exklusive finansförvaltning 1 751 791 1 720 729 – 31 060 1 669 479 1 645 294 – 24 187

Finansförvaltning – 1 793 749 – 1 729 594 63 777 – 1 738 565 – 1 680 494 93 273

summa (omvänt tecken) – 41 958 – 8 865 32 717 – 69 086 – 35 200 – 69 086

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

201920182017201620152014201320122011

(mnkr)

Kommunen

Koncernen



Ekonomisk övErsikt

55KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2019 55

Budgetföljsamheten i verksamheten
Den totala budgetavvikelsen för nämnderna var 
ett underskott på 31,1 mnkr, vilket motsvarar 1,8 
procent av budgeten totalt.

Störst avvikelse mot budget hade socialnämn
den med ett underskott på 29,7 mnkr. Området 
individ, familj och funktionsnedsättning redo
visade ett underskott på 27,8 mnkr, varav 6,3 mnkr 
beror på minskade ersättningar för försörjnings
stöd för de flyktingar som avslutat den tvååriga 
etableringsperioden. Institutions, familjehems 
och jourhemsvård för barn och unga lämnade 
ett underskott på 5,6 mnkr. Området hemvård 
redo visade ett underskott på 4,4 mnkr, varav sjuk
sköterskeenheten lämnade ett minusresultat på 
2,8 mnkr. Enheterna inom hemvården har infört 
heltid som norm, vilket innebär att tillsvidare
anställda har fått erbjudande om heltidsanställ
ning, men med möjlighet till deltid. Under året 
ökade behovet av hemvård markant, med 21 pro
cent fler utförda timmar än 2018. Området vård 
och omsorgsboende redovisade ett plusresultat på 
0,8 mnkr 2019. Vård och omsorgsboende har inom 
sin budgetram genomfört heltidsprojektet och alla 
medarbetare har erbjudits heltidstjänster. Totalt 
har antalet heltidstjänster ökat med 27 årsarbetare 
inom vård och omsorgsboende. 

Gymnasienämndens resultat blev ett underskott 
på 9,3 mnkr, varav Karlskogas andel var 7,2 mnkr. 
Underskottet beror framför allt på lägre ersätt
ningar för asylsökande elever och ökade kostnader 
för elever i extern regi (skolor i privat regi eller i 
annan kommun). Ersättningarna för asylsökande 
elever var 4,0 mnkr lägre än budgeterat.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett 
underskott på 2,8 mnkr. Resultatet för gatu och 
parkenhet, fordonsverkstad samt trafikenhet blev 
ett underskott på 1,9 mnkr, främst på grund av 
reparationer av maskiner. Vintern 2018–2019 var 
kostsam vad gäller halkbekämpning och snö
röjning och kostnaden för vinterväghållning blev 
1,2 mnkr högre än budgeterat. Halkbekämpning 
och snöröjning minskade dock i slutet av året då 
vädret var milt, vilket begränsade kostnaderna till 
enbart jour och beredskapsersättningar.

Myndighetsnämnden avvek med 1,0 mnkr 
mot budget, vilket främst beror på att utbetalda 
bostadsanpassningsbidrag var 1,7 mnkr högre än 
budgeterat. Resultatet utan kostnaden för bostads
anpassning blev ett överskott på 0,6 mnkr.

Barn och utbildningsnämndens resultat blev 
ett överskott på 5,0 mnkr. Det är bättre än budget
erat, främst till följd av färre barn än budgeterat 
i förskolan. Avvikelsen för året är fördelad på 

ett underskott inom förvaltningsgemensamt på 
0,5 mnkr, ett överskott på 5,0 mnkr inom förskolan 
och ett överskott på 0,4 mnkr inom grundskolan. 
Värt att påpeka är att barn och utbildningsnämn
dens budget för 2019 utökades med 33,8 mnkr, en 
ökning med hela 6,7 procent mot 2018.

Kultur och föreningsnämnden redovisade ett 
överskott på 3,0 mnkr. Överskottet beror till stor 
del på att nämnden fått en budgetförstärkning 
på 1,7 mnkr för hyra av nya Karlbergshallen. Då 
hallen inte blev klar 2019 hade nämnden inte denna 
hyreskostnad. Övriga avvikelser beror på vakanta 
tjänster samt uppskjutet införande av earkiv. 

Kommunstyrelsen redovisade ett positivt 
resultat på 2,7 mnkr. Den främsta anledningen 
är att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
utgifter lämnade ett överskott på 4,0 mnkr. Högre 
kostnader än budgeterat uppstod däremot för 
avgångsvederlag till föregående kommundirektör, 
samt försäkringar, färdtjänst och bevakning med 
väktarrondering.

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. 
2019 var det tredje och sista året i nuvarande treårs
period. 

När årsredovisningen fastställs i april 2020 
ska kommunen föreslå till fullmäktige att alla 
nämnders under och överskott elimineras, det 
vill säga inte förs över till nästa treårsperiod. Inga 
underskott behöver alltså återställas under nästa 
treårsperiod. Detta med anledning av att alla 
 Sveriges kommuner står inför stora ekonomiska 
utmaningar på grund av att antalet barn och unga 
samt äldre ökar i snabbare takt än de som är i 
arbetsför ålder. Välfärden måste anpassas efter 
intäkterna. Finansieringsprincipen, som betyder 
att ökade statliga krav på kommunerna bör inne
bära ökade generella statsbidrag, följs inte alltid 
av staten. Karlskoga kommuns interna regelverk 
kring treårsbudget riskerar att försvåra kommande 
års ekonomistyrning och därför föreslår kommunen 
detta avsteg från regelverket för 2019.  
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Balanskravet
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 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 kom
munen får besluta att inte återhämta ett under
skott. Enligt lagen om kommunal bokföring och 
redovisning ska uppgifter om årets resultat efter 
balanskravsjusteringar och balanskravsresultat 
redovisas i förvaltningsberättelsen.

(tkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Årets resultat 77 398 119 233 121 663 69 085 41 958

Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med 

od ekonomisk hushållning – 16 406 – 4 369 – 3 023 – 10 009 - 3 065

Realisationsförluster till följd av försäljning som står

i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 60 992 114 864 118 640 59 076 38 893

Social investering* 9 849 753

Reservering/användning av medel till 

resultatutjämningsreserv

Balanskravsresultat 70 841 115 617 118 640 59 076 38 893

* Från och med 2013 har Karlskoga kommun öronmärkt 15 mnkr till sociala investeringar, som innebär satsningar och 

resurser för barn som behöver extra stöd och insatser. 2014 användes 2,9 mnkr, 2015 användes 9,8 mnkr och 2016 

användes 0,7 mnkr av dessa till sociala investeringar. Från och med 2017 har kommunen inte använt några pengar till 

sociala investeringar.

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

Tidsperioden anpassas till redan beslutad treårs
budgetering. För att få långsiktighet i beslut som 
påverkar verksamheternas omfattning och kvalitet 
tillämpar kommunen treårsbudgetering. Med detta 
nya finansiella mål kan kommunen vid tillfälligt 
minskade intäkter undvika kortsiktiga neddrag
ningar av verksamheter som eventuellt senare 
måste byggas upp igen. Sexårsperioden syftar till 
att utjämna svängningar i skatteunderlaget över en 
konjunkturcykel och därmed skapas större stabilitet 
för verksamheterna. 

I nedanstående tabell över åren 2017–2022 finns 
resultat 2017–2019 samt budget för kommande år.

Simulering överskottsmålet 2017

utfall

2018

utfall

2019

utfall

2020

budget

2021

plan

2022

plan

Summa 2017–2022

KF mål: +2 % över 6 år 7,0 % 3,9 % 2,3 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 14,7 %

Mål 12,0 %

Resultatet för 2019 var således +2,3 procent 
jämfört med +0,5 procent i budget. Kommunen 
uppfyllde målet.

Finansiella mål

Karlskoga kommun har två finansiella mål som är 
viktiga för att få en stark, långsiktig och hållbar 
ekonomi. För åren 2019–2021 beslutade kommun
fullmäktige om två nya finansiella mål jämfört 
med tidigare år. 

överskottsmålet

Årets resultat ska vara positivt och utgöra minst 
+2 procent i medelvärde av skatter och generella 
statsbidrag under två treårsperioder, det vill säga 
under sex år från och med 2017 till och med 2022. 
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Likviditetsmålet 

Likviditetsmålet mäter investeringars själv
finansieringsgrad under en rullande femårsperiod. 
Självfinansieringsgraden är ett mått på hur stor 
del av investeringarna som kommunen finansie
rat med de skatteintäkter som återstår när den 
löpande verksamheten betalats, det vill säga årets 
resultat + årets avskrivningar jämförs med årets 
invester ingar. Målet uttrycks i procent där över 100 
är bra, då det betyder att kommunen finansierat 
alla invester ingar med skattepengar utan att 
låna. Kommunens nya mål är minst 100 procent 
vid summering av rullande femårsperiod. 

kommunens mål är minst 100 procent vid 

summering av rullande femårsperiod

I nedanstående tabell är resultatet inlagt för 2019 
tillsammans med siffrorna för åren 2015–2018.

Kommunens mål är minst 100 procent vid sum
mering av rullande femårsperiod. Resultatet blev 
152 procent, vilket innebär att målet är uppfyllt.

Investeringars självfinansieringsgrad under fem år

 (mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Årets resultat 77,4 119,2 121,7 69,1 42,0

Avskrivningar 65,7 65,4 63,3 67,8 75,0

Årets resultat + 

avskrivningar

143,1 184,6 185,0 136,9 117,0

Investeringar 68,6 95,5 89,3 117,5 134,7

Självfinansie-

ringsgrad i % 

per år 209 % 193 % 207 % 116 % 87 %

självfinansieringsgrad i % summering av fem år 152 %

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

dagens ekonomi som utgångspunkt, klarar 
framtida ekonomiska påfrestningar.

• Kortfristig kapacitet – kommunens nuvarande 
ekonomiska ställning.

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

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

Långfristig kapacitet

Enligt kommunallagen ska kommunen alltid ha 
högre intäkter än kostnader. Det är dock en mini
minivå. Om kommunen har i princip nollresultat 
år efter år urholkar det kommunens eget kapital. 
Ett positivt ekonomiskt resultat ger möjligheter att 
finansiera investeringar, uppfylla alla pensions
åtaganden, klara av konjunktursvängningar 
och ha resurser för utveckling och investeringar. 
2019 års resultat stärkte Karlskogas ekonomiska 
ställning ytterligare. Det egna kapitalet ökade med 
nästan 42 mnkr, en ökning med 2,9 procent. De 
senaste fem åren har det egna kapitalet ökat med 
hela 444 mnkr, vilket är drygt 43 procent. 

verksamhetens nettokostnad

Nettokostnaden är skillnaden mellan kostnader 
och intäkter i den löpande verksamheten. För att 
upprätthålla balans i ekonomin är det viktigt att 
kostnaden inte tar i anspråk hela intäkten av skatt 
och generella statsbidrag från det kommunala 
utjämningssystemet, och inte heller ökar snabbare 
än dessa intäkter. 

2019 ökade nettokostnaden med 5,5 procent 
medan skatt och generella statsbidrag ökade med 
endast 3,2 procent. Det innebär att nettokostnaden 
som andel av intäkterna från skatt och statsbidrag 
ökade från 95,6 procent 2018 till 97,6 procent 2019. 
Resultaten för åren 2015–2018 har varit  exception ellt 
goda och trots försämringen 2019 visar resultatet 
2019 en god balans i ekonomin.

Personalkostnader utgjorde 86,4 procent 
av verksamhetens nettokostnad, vilket var en 
minskning med 3,3 procentenheter jämfört med 
2018.  Personalkostnaderna totalt sett ökade med 
1,5 procent 2019 och snittökningen de fem senaste 
åren är 4,9 procent. Trots att årets ökning var lägre 
än  snittet ser kommunledningen allvarligt på att 
personal kostnaderna ökat mer procentuellt än 
 skatter och generella statsbidrag de senaste fem åren. 
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Verksamhetens nettokostnad i andel av skatter

och generella statsbidrag

skatteintäkter och utjämning

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen från 
den kommunala utjämningen uppgick till 1 815 mnkr, 
det vill säga drygt 1,8 miljarder. Skatteintäkterna 
ökade med 2,9 procent och generella statsbidrag ökade 
med 4,2 procent jämfört med 2018. Sammantaget var 
årets ökning 3,2 procent, vilket är högre än förra årets 
ökning på 1,7 procent.

Taxeringsutfallet och uppräkningstalen påverkar 
utvecklingen av skatteintäkterna. Invånarantalet 
den 1 november året före budgetåret påverkar 
storleken på bidragen från det kommunala utjäm
ningssystemet, eftersom de beräknas med ett visst 
belopp per invånare och utifrån detta datum. Den 
preliminära slutavräkningen av skatteintäkterna 
utgår från SKR:s prognos. Skatteintäkternas utveck
ling på  verkas därför mycket av antalet invånare i 
kommunen. Befolkningen i Karlskoga minskade 
marginellt med 11 invånare (–0,04 procent) mellan 
1 november 2018 och samma datum 2019.

Skatteintäkter och generella statsbidrag
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Finansnetto

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

Finansnetto

Kommunens fi nansnetto var negativt 2019, vilket 
betyder att ränteintäkterna var lägre än ränte
kostnaderna. Det beror på att kommunen i stor 
utsträckning fi nansierat tidigare investeringar med 
lån. Vid slutet av 2019 var kommunens låneskuld 
400 mnkr. Större delen av låneskulden uppkom 
under åren 2012–2013. Amortering av kommunens 
låneskuld förhindras av resultatpåverkan av 
säkringsredovisningen av de två räntederivat kom
munen har sedan 2013. Finansnettot för kommun
koncernen var sämre än för kommunen eftersom 
det är bolagen som står för större delen av den 
totala låneskulden (Karlskogahem AB 800 mnkr, 
Karlskoga Kommunhus AB 530 mnkr och Karl
skoga Energi och Miljö AB 649 mnkr).

soliditet

Soliditet är ett mått på kommunens fi nansiella 
styrka och anger hur stor del av tillgångarna som 
kommunen fi nansierat 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 
fi nansierat ökningen. Hög soliditet innebär låg 
skuldsättning, vilket i sin tur ger låga räntekost
nader. Ökningen av eget kapital 2019 var 42 mnkr 
(+2,9 procent). Orsaken är helt enkelt kommunens 
överskott. Kommunens  balansräkning växte med 
108 mnkr. Anläggningstillgångarna ökade med 
68 mnkr och omsättningstillgångarna ökade med 
knappt 40 mnkr. Då tillgångarna ökade mer än 
överskottet försämrade kommunen sin soliditet 
något med 1,1 procentenheter till 60,8 procent. Även 
för kommunkoncernen förbättrades  soliditeten tack 
vare positiva resultat för bolagen. 

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

201920182017201620152014201320122011

(mnkr)

Koncernen

Kommunen



Ekonomisk övErsikt

59KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2019 59

Soliditeten

Soliditeten för kommunen påverkas kraftigt, och 
sjunker med 31,2 procentenheter, om man tar 
hänsyn till kommunens alla pensionsförpliktelser. 
Soliditeten med hänsyn till alla pensionsförplikt
elser för 2019 var 29,6 procent, en ökning med 1,1 
procentenheter jämfört med 2018. Kommunens 
pensionsåtagande som redovisas inom linjen 
uppgick vid årets slut till knappt 754 mnkr. För 
kommunkoncernen var soliditeten 30,0 procent, 
men sjunker med 15,3 procentenheter till 14,3 
procent om man tar hänsyn till alla pensionsför
pliktelser. Tabellen nedan visar kommunens och 
kommunkoncernens pensionsförpliktelser och 
pensionsmedelsförvaltning.

(tkr) Kommunen Koncernen

Avsättningar (inklusive löneskatt) 99 353 119 570

Ansvarsförbindelser (inklusive 

löneskatt) 753 846 754 105

Finansiella placeringar av-

seende pensionsmedel 0 0

Total pensionsförpliktelse 853 199 873 675

Återlånade medel 853 199 873 675
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skuldsättning

Soliditeten 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 60,8 procent är med andra ord 
skuldsättningsgraden 39,2 procent. Skulderna 
består av kortfristiga skulder med förfallotid inom 
ett år och långfristiga skulder med förfallotid på 
mer än ett år. Det som kallas avsättningar har 
till skillnad från långfristig skuld inte ett exakt 
belopp eller exakt förfallodag utan bygger på 
uppskattningar och antaganden. Avsättningen 
på 102,8 mnkr i kommunens balansräkning avser 
framtida pensionsåtaganden och byggbonus från 
Boverket.

Större delen av kommunens skulder är lån i 
banker och kreditinstitut. Den 31 december 2019 
var den totala skulden 841 mnkr, en ökning med 
drygt 52 mnkr jämfört med 2018. Långfristiga 
skulder ökade med drygt 2 mnkr medan kort
fristiga skulder ökade med 50 mnkr. Vid utgången 
av 2019 var kommunens låneskuld 400 mnkr, 
samma som 2018. Kommunens hela låneskuld är i 
svensk valuta och utvecklingen redovisas nedan för 
kommunen och kommunkoncernen. 
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Soliditeten vid ett enskilt tillfälle säger inte så 
mycket, men en sjunkande soliditet tyder på en 
negativ ekonomisk utveckling. En fortsatt stabil 
resultatutveckling är ett måste samtidigt som 
investeringsnivån måste minska till en nivå som 
uppfyller kommunens finansiella mål, att invest
eringars självfinansieringsgrad under en rullande 
femårsperiod ska vara minst 100 procent, det vill 
säga att kommunen har finansierat alla invest
eringar med skattepengar utan att ta nya banklån. 
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Kortfristig kapacitet
Likviditet
Likviditeten visar vilken ekonomisk handlings
beredskap kommunen och kommunkoncernen har 
på kort sikt. Likviditeten ökade med 16,0 mnkr 
för kommunen och med 39,2 mnkr för kommun
koncernen 2019. Nivån på likviditeten är en 
ögonblicksbild. 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 fem åren har 
likviditeten ökat med 221 mnkr eller 202 procent. 
Betalningsberedskapen är dessutom tryggad 
genom att kommunkoncernen har en beviljad 
checkräkningskredit på 150 mnkr. 

Finansiella risker och kontroll

Med ränterisk menar man risken för förändringar 
i räntenivån. Alla kommunens lån är rörliga men 
har genom ränteswapar (räntederivat) bundits till 
fast ränta mellan 11 och 23 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 poli
cyn. Den finansiella rapporteringen till kommun
styrelsen varje månad fortsatte 2019. Rapporten 
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beskriver likviditeten, placeringsportföljens sam
mansättning, låneportföljens sammansättning, 
planerad upplåning samt ger en allmän informa
tion om räntemarknaden. Rapporten innehåller 
även en sammanställning av kommunkoncernens 
räntederivat. Räntederivatens marknadsvärde 
uppdateras var fjärde månad.

Borgensåtaganden

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

Not 16 Ansvarsförbindelse (tkr)

Borgensåtaganden kommunala bolag 1 979 000

 varav Karlskogahem AB 800 000

 varav Karlskoga Energi och Miljö AB 600 000

 varav Karlskoga Kommunhus AB 530 000

 varav Biogasbolaget i Mellansverige AB 49 000

Borgensåtaganden bostadsrättsföreningar 39 754

Förlustansvar och garantier för egnahem 10

summa borgensåtaganden och förlustansvar 2 018 764

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 753,8 mnkr, inklusive 
löneskatt, vilket var en minskning med 15,2 mnkr 
(–2,0 procent) jämfört med 2018. 

individuella delen

Kommunen har beslutat att betala ut hela den indi
viduella delen av avtalspensionen till de anställda. 
Kostnaden för 2019 är bokförd som en kortfristig 
skuld och beräknas till 99,4 mnkr inklusive löne
skatt.

känslighetsanalys

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

(mnkr)

intäkter

Förändring av utdebitering med 1 kr  +– 67,6

Förändring av det generella statsbidraget med 

1 %  +– 3,7

Generell taxeförändring med 1 %  +– 1,3

Förändring av likviditeten med 10 mnkr  +– 0

kostnader

Löneökning med 1 %  +15,3

50 heltidstjänster  +– 27,5

Prisförändring på varor och tjänster med 1 %  +– 5,0

Prisförändring på bränsle och energi med 1 %  +– 0,4

Koncernen
Den sammanställda redovisningen omfattar hela 
kommunkoncernen, som förutom Karlskoga 
kommun även består av Karlskoga Kommunhus 
AB med de två helägda dotterbolagen Karlskoga 
Energi och Miljö AB och Karlskogahem AB. I den 
sammanställda redovisningen för 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 102,2 mnkr. 

Karlskoga Energi och Miljö AB redovisade ett 
överskott på 80,7 mnkr efter finansiella poster, 
vilket var 6,1 mnkr bättre än budgeterat och 
11,7 mnkr bättre än 2018. De löpande intäkterna 
ökade med 2,4 procent, bland annat genom höjda 
taxor och avgifter inom flertalet verksamheter 
förutom fjärrvärme där priserna varit oförändrade 
i några år. Under året har Karlskoga Energi och 
Miljös dotterbolag inom vattenkraft fått engångs
intäkter på 10 mkr. Det kassaflödesstärkande 
program som sjösattes i början av 2019 har gett 
resultat, vilket bidrar till den positiva resultat
utvecklingen.

Karlskogahem AB redovisade ett positivt resultat 
på 13,2 mnkr efter finansiella poster, vilket var 
6,2 mnkr sämre än budgeterat och 4,0 mnkr sämre 
än 2018. Orsaken till det lägre överskottet 2019 var 
framför allt en nedskrivning av fastighet på 10 mnkr. 
Räknar man bort nedskrivningen var resultatet 
2018 bättre än budgeterat. Omsättningen ökade med 
3,2 mnkr jämfört med 2018. Kostnaderna var ungefär 
på samma nivå som 2018. 

Årsredovisningarna för både Karlskogahem AB 
och Karlskoga Energi och Miljö AB är upprättade 
med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). Redovisningsprinciperna är desamma som 
föregående år. 

karlskoga kommunhus AB

Ägarandel: 100 %
Aktiekapital: 420,2 mnkr
Ordförande: Ronnie Erhard
Verkställande direktör: Christian Westas
Antal anställda: 
Årets resultat:
Bolaget redovisade 2019 en vinst före skatt på 
16,4 mnkr efter 40 mnkr i erhållna koncernbidrag 
från Karlskoga Energi och Miljö AB.

karlskoga Energi och miljö AB

Ägarandel: 100 %
Aktiekapital: 55 mnkr
Ordförande: DanÅke Widenberg
Verkställande direktör: Sebastian Cabander
Antal anställda: 178
Årets resultat:
Bolaget redovisade 2019 en vinst före skatt på 
80,7 mnkr.

karlskogahem AB

Ägarandel: 100 %
Aktiekapital: 77 mnkr
Ordförande: Tomas Samuelsson
Verkställande direktör: Urban E. Linder
Antal anställda: 42
Årets resultat:
Bolaget redovisade 2019 en vinst före skatt på 
13,2 mnkr.
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kommunalförbundet Bergslagens 
räddningstjänst

Ägarandel: 35 % (Karlskogas andel av det totala 
kommunbidraget)
Karlskogas kommunbidrag 2019: 31,6 mnkr
Ordförande: Lennart Johansson
Förbundschef: Peter Backman
Antal anställda: cirka 200 
Årets resultat:
Årets resultat 2019 i kommunalförbundet var en 
förlust på 43 tkr.

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, och ingår därför inte i den sam
manställda redovisningen. Enligt kommunfull
mäktigebeslut kommer Karlskoga Näringsliv och 
Turism AB att avvecklas som kommunalt bolag 
2020. 

Bolag Kommunens 

 ägarandel per 

31 december 2019 

(%)

Karlskoga Näringsliv och Turism AB 100

Karlskoga Centrumledning AB 20

Gelleråsbanan AB 50

Alfred Nobel Science Park AB 27

Örebro Läns Flygplats AB 5



Räkenskaper
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Kommun Koncern

(tkr) 2019 2018 2019 2018

Verksamhetens intäkter (not 1) 544 756 580 033 1 267 697 1 242 834

        Varav jämförelsestörande post (not 5) 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader (not 2) – 2 241 708 – 2 193 670 – 2 699 299 – 2 612 934

        Varav jämförelsestörande post (not 5) 0 0 0 0

Avskrivningar (not 3) – 75 044 – 67 801 – 218 698 – 195 279

Verksamhetens nettokostnad – 1 771 996 – 1 681 437 – 1 650 300 – 1 565 379

Skatteintäkter (not 4) 1 444 095 1 403 532 1 444 095 1 403 532

Generella statsbidrag och utjämning (not 4) 370 658 355 771 370 658 355 771

Finansiella intäkter (not 1) 20 357 11 886 11 092 10 491

Finansiella kostnader (not 2) – 21 156 – 20 667 – 73 316 – 73 676

Resultat före extraordinära poster 41 958 69 085 102 229 130 739

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Skatt 0 0 – 17 718 – 3 092

Årets resultat 41 958 69 085 84 511 127 647

Resultaträkning
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Balansräkning
Kommun Koncern

(tkr) 2019 2018 2019 2018

Tillgångar

anläggningstillgångar

i. immateriella anläggningstillgångar 0 0 3 353 3 239

ii. Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 6) 1 206 969 1 155 812 2 603 633 2 524 204

Maskiner och inventarier (not 7) 196 068 178 887 1 286 436 1 266 475

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

iii. Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar och bostadsrätter (not 8) 503 285 503 200 36 401 36 316

Långfristiga fordringar (not 9) 4 400 4 400 77 936 46 697

summa anläggningstillgångar 1 910 722 1 842 298 4 007 759 3 876 931

B. Bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0

C. Omsättningstillgångar

Förråd m m 0 0 17 056 15 481

Fordringar (not 10) 169 617 145 945 306 000 268 091

Kortfristiga placeringar 0 0 0 0

Kassa och bank (not 11) 330 053 314 076 470 822 431 638

summa omsättningstillgångar 499 671 460 021 793 878 715 210

summa tillgångar 2 410 392 2 302 319 4 801 637 4 592 141

Eget kapital, avsättningar och skulder

a. Eget kapital (not 12)

Eget kapital vid årets början 1 424 335 1 355 250 1 357 954 1 230 461

Årets resultat 41 958 69 085 84 511 127 647

Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0

Övrigt eget kapital 0 0 0 – 154

summa eget kapital 1 466 294 1 424 335 1 442 465 1 357 954

B. avsättningar

Avsättningar för pensioner (not 13) 99 353 84 482 119 570 102 207

Andra avsättningar (not 13) 3 464 4 930 212 157 201 902

summa avsättningar 102 818 89 412 331 727 304 109

C. skulder

Långfristiga skulder (not 14) 443 461 441 054 1 799 961 1 822 554

Kortfristiga skulder (not 15) 397 820 347 519 1 227 484 1 107 524

summa skulder 841 281 788 573 3 027 445 2 930 078

summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 410 392 2 302 319 4 801 637 4 592 141

Panter och ansvarsförbindelser

1. Panter 0 0 350 471

2. Ansvarsförbindelser

a) Pensionsförpliktelser som inte upptagits  

bland skulderna eller avsättningar (not 16) 753 846 769 022 754 105 769 345
b) Borgensförbindelser (not 16) 2 018 764 2 018 430 39 764 39 430

c) Limit checkräkningskredit 100 000 100 000 240 000 215 000
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Kassaflödesanalys
Kommun Koncern

(tkr) 2019 2018 2019 2018

den löpande verksamheten

Årets resultat 41 958 69 085 84 511 127 647

Justering för av- och nedskrivningar 75 044 67 801 218 651 195 279

Justering för avsättningar 13 406 16 487 27 618 3 193

Justering för realisationsvinster/-förluster – 3 065 – 9 999 1 749 – 6 269

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 – 485 9 126

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 127 343 143 374 332 044 328 976

Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 – 1 575 1 767

Ökning/minskning kortsiktiga fordringar, (not 1) – 23 672 1 133 – 37 909 – 1 797

Ökning/minskning kortsiktiga skulder, (not 2) 50 301 9 250 119 960 262 581

Kassaflöde från den löpande verksamheten 153 971 153 757 412 520 591 527

Investeringsverksamhet

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 – 114 – 226

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Investering i materiella anläggningstillgångar – 147 317 – 157 184 – 327 141 – 342 904

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 7 001 13 481 7 361 13 709

Investering i finansiella anläggningstillgångar – 85 – 6 000 – 139 – 14 066

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 6 0 6

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 140 402 – 149 697 – 320 033 – 343 481

finansieringsverksamhet

Nyupptagna lån 0 0 529 0

Amortering av lån 0 0 0 – 15 000

Investeringsbidrag 2 408 10 105 0 0

Förändring av långfristiga fordringar 0 0 – 31 239 0

Förändring av långfristiga skulder 0 0 – 22 593 – 211 895

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 408 10 105 – 53 303 – 226 895

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0

Årets kassaflöde 15 977 14 165 39 184 21 151

Likvida medel vid årets början 314 076 299 911 431 638 410 487

likvida medel vid årets slut 330 053 314 076 470 822 431 638
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Noter till kassaflödesanalysen
(tkr) Kommun

2019 2018

not 1

Kundfordringar – 7 140 – 5 139

Kortfristiga fordringar 5 668 – 13 140

Upplupna intäkter – 22 201 18 412

Kortfristig placering 0 1 000

summa – 23 672 1 133

not 2

Kortfristig skuld 3 059 – 2 061

Leverantörsskuld 31 334 – 4 591

Moms 980 284

Personalens källskatt – 1 544 2 939

Övriga kortfristiga skulder 182 – 8 579

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 16 284 21 260

summa 50 296 9 250
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2019 2018 2019 2018

Not 1 Verksamhetens intäkter

Intäkter enligt driftsredovisningen 2 714 710 2 707 258

Avgår:

Interna intäkter – 317 556 – 335 286

Skatteintäkter och statsbidrag – 1 832 041 – 1 780 054

Finansiella intäkter – 20 357 – 11 886

Extraordinära intäkter / Jämförelsestörande post (not 5) 0 0

Verksamhetens externa intäkter 544 756 580 033

Varav: 

   - Försäljningsintäkter 73 504 78 990

   - Taxor och avgifter 115 422 121 372

   - Hyror och arrenden 38 826 35 547

   - Bidrag 220 384 243 363

   - Fsg av verksamhet och konsulttjänster 93 534 90 507

   - Exploateringsintäkter 0 0

   - Realisationsvinster 3 086 10 254

   - Försäkringsersättningar 0 0

   - Övriga intäkter 0 0

Not 2 Verksamhetens kostnader

Kostnader enligt driftsredovisningen 2 672 751 2 638 173

Avgår:

Interna kostnader – 317 556 – 335 286

Utjämningsavgifter – 17 288 – 20 751

Finansiella kostnader – 21 156 – 20 667

Avskrivningar – 75 044 – 67 801

Extraordinära kostnader / Jämförelsestörande post (not 5) 0 0

Verksamhetens externa kostnader 2 241 708 2 193 670

Varav: 

   - Löner och sociala avgifter 1 420 463 1 403 442

   - Pensionskostnader 108 364 102 991

   - Inköp av anläggningar och underhållsmaterial 21 700 13 490

   - Bränsle, energi och vatten 36 604 34 409

   - Köp av huvudverksamhet 186 076 177 246

   - Lokal- och markhyror 68 721 65 946

   - Övriga tjänster 282 569 278 036

   - Lämnade bidrag 117 212 117 865

   - Realisationsförluster och utrangeringar 0 245

Noter
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2019 2018 2019 2018

Not 3 Avskrivningar och upp- eller nedskrivningar 

Avskrivningar

Byggnader och tekniska anläggningar 49 727 46 635

Goodwill 0 0

Maskiner och inventarier 25 316 21 166

Summa avskrivningar 75 044 67 801

realisationsvinstberäkning, netto

Byggnader och tekniska anläggningar 3 065 10 009

Maskiner och inventarier 0 0

Finansiella tillgångar 0 – 9

Summa realisationsvinstberäkning 3 065 9 999

Nedskrivningar

Byggnader och tekniska anläggningar 0 0

Summa nedskrivningar 0 0

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

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

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

kvarvarande bokfört värde har delats upp i komponenter. 

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

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

Kvarvarande avskrivningar i gator har inte delats upp i komponenter. 

Avskrivningstiden för inventarier är mellan 3– 10 år. 

Not 4 Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Kommunalskatt

Preliminär kommunalskatt 1 459 044 1 409 892

Slutavräkning föregående år – 1 879 – 4 502

Årets preliminära slutavräkning – 13 070 – 1 857

Summa kommunalskatt 1 444 095 1 403 532

Generella statsbidrag

Inkomstutjämningsbidrag 271 974 271 566

Strukturbidrag 0 0

Regleringsbidrag 21 344 4 789

Kostnadsutjämningbidrag 19 909 17 538

Utjämningsbidrag LSS 0 0

Fastighetsavgift 59 105 58 112

Generella bidrag från staten 15 614 24 517

Regleringsavgift 0 0

Utjämningsavgift LSS – 17 288 – 20 751

Summa 370 658 355 771

totalt 1 814 753 1 759 303

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på 

SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

Not 5 Jämförelsestörande poster (tkr)

Inga jämförelsestörande poster 0 0

totalt 0 0
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2019 2018 2019 2018

Not 6 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

Ackumulerat anskaffningsvärde 1 801 632 1 700 853 4 119 153 4 223 509

Ackumulerade avskrivningar – 594 663 – 545 041 -1 431 267 – 1 625 720

Ackumulerade upp- och nedskrivningar 0 0 -84 253 – 73 585

Bokfört värde 1 206 969 1 155 812 2 603 633 2 524 204

Avskrivningstider, se not 3.

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 1 155 812 1 098 697

Nettoinvesteringar 97 819 93 741

Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar 3 065 10 009

Nedskrivningar 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Avskrivningar – 49 727 – 46 635

Överföring från/till annat slag av tillgång 0 0

Övriga förändringar 0 0

redovisat värde vid årets slut 1 206 969 1 155 812

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod

Barnomsorgsfastigheter 22 24

Exploateringsfastigheter 155 113

Förvaltningsfastigheter 38 32

Gator och vägar 17 17

Hyresfastigheter bostäder 38 39

Hyresfastigheter lokaler Endast 

mark

Endast 

mark

Idrottsfastigheter 22 20

Kulturfastigheter 21 21

Markreserv 78 88

Parker 14 14

Småhusfastigheter 96 97

Skolfastigheter 27 28

Tomträttsfastigheter bostäder Endast 

mark

Endast 

mark

Tomträttsfastigheter industri Endast 

mark

Endast 

mark

Vårdfastigheter 16 17

Övriga fastigheter för annan verksamhet 18 19

Övriga publika fastigheter 17 18

Övriga verksamhetsfastigheter 38 39

Not 7 Maskiner och inventarier (tkr)

Ackumulerat anskaffningsvärde 335 698 293 201 2 469 519 2 689 809

Ackumulerade avskrivningar – 139 630 – 114 314 -1 183 083 – 1 423 334

Ackumulerade upp- och nedskrivningar 0 0 0 0

Bokfört värde 196 068 178 887 1 286 436 1 266 475

Avskrivningstider, se not 3.

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2019 2018 2019 2018

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 178 887 150 091

Nettoinvesteringar 42 497 49 961

Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar 0 0

Nedskrivningar 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Avskrivningar – 25 316 – 21 166

redovisat värde vid årets slut 196 068 178 887

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod

Anläggningsmaskiner 11 11

Brand- och larmutrustning 4 3

Cyklar 3 2

Datorer och kringutrustning 4 4

Maskiner gator och vägar 9 7

Lastbilar 8 10

Möbler och inredningar 6 6

Personbilar 7 3

Pedagogisk utrustning 5 5

Städmaskiner 8 8

Storköksutrustning 6 5

Trädgårdsmaskiner 5 5

Traktorer 6 2

Väghyvlar 10 10

Verktyg och mätinstrument 6 3

Vård- och omsorgsutrustning 3 2

Övriga inventarier 15 18

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar

Ackumulerat anskaffningsvärde 503 285 503 200

Ackumulerade avskrivningar 0 0

Ackumulerade upp- och nedskrivningar 0 0

Bokfört värde 503 285 503 200

redovisat värde vid årets början 503 200 497 215

Nettoinvesteringar 85 5 994

Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar 0 – 9

Nedskrivningar 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Uppskrivning (mot eget kapital) 0 0

Återförda uppskrivningar 0 0

Avskrivningar 0 0

Överföring från/till annat slag av tillgång 0 0

Övriga förändringar 0 0

redovisat värde vid årets slut 503 285 503 200

Specifikation av finansiella anläggningstillgångar

Majoritetsägda bolag

Karlskoga Kommunhus AB 465 184 465 184

Majoritetsägda bolag totalt 465 184 465 184
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2019 2018 2019 2018

Övriga aktieinnehav

Karlskoga Centrumledning AB 20 20

Örebro Läns Flygplats AB 1 263 1 263

Karlskoga Näringsliv och Turism AB 100 100

Inera AB 43 43

Gelleråsbanan AB 6 000 6 000

Örebroregionen Science Park AB 27 27

Övriga aktieinnehav totalt 7 452 7 452

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 1 846 1 760

Insatskapital

Stiftelsen Tekniskt Centrum 25 25

Stiftelsen Musik i Örebro län 5 5

Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum 25 25

Insatskapital totalt 55 55

Summa finansiella anläggningstillgångar 503 285 503 200

Not 9 Långfristiga fordringar (tkr)

Förlagsbevis Kommuninvest 4 400 4 400

Summa långfristiga fordringar 4 400 4 400

Not 10 Kortfristiga fordringar 

Upplupna intäkter eller förutbetalda kostnader 92 834 70 634

Kundfordringar 41 245 34 106

Momsfordran 18 069 12 715

Skatteintäkter 0 0

Stiftelserna 20 1

Övriga kortfristiga fordringar 17 448 28 490

Summa kortfristiga fordringar 169 617 145 945

Not 11 Likvida medel 

Plusgiro, bankgiro och bankkonto 330 053 314 076

Summa plusgiro, bankgiro och bankkonto 330 053 314 076

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

2019 2018 2019 2018

Not 12 eget kapital

Eget kapital vid årets början 1 424 335 1 355 250 1 357 954 1 230 461

Årets resultat 41 958 69 085 84 511 127 647

Justering restpost 0 0 0 – 154

Uppskrivning eget kapital 0 0 0 0

Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0

eget kapital vid årets slut 1 466 294 1 424 335 1 442 465 1 357 954

Varav1:

   - Pensionsavsättning ansvarsförbindelse 1) 165 000 165 000

   - Treårsbudget kommunstyrelsen 10 636 7 808

   - Treårsbudget socialnämnden – 29 023 – 29 169

   - Treårsbudget barn- och utbildningsnämnden 7 263 2 240

   - Treårsbudget gymnasienämnden – 7 590 – 6 738

   - Treårsbudget kultur- och föreningsnämnden 4 868 1 878

   - Treårsbudget folkhälsonämnden 3 163 3 213

   - Treårsbudget myndighetsnämnden – 1 072 – 44

   - Treårsbudget samhällsbyggnadsnämnden 2 822 4 388

   - Sexårsbudget samhällsbyggnadsnämnden (vinterväghållning) – 6 165 – 4 968

   - Övrigt eget kapital 1 316 392 1 246 107

Summa eget kapital 1 466 294 1 389 715
1 Justering av treårsbudget inför kommunfullmäktiges beslut i april 2020 avseende årsredovisning 2019. Förslaget inne-

bär att samtliga underskott och överskott tas bort och därmed inte förs över till 2020 (bortsett från vinterväghållningen 

som har 6-års budget).

Utgående värde efter 

justering av under-/ 

överskott 2019

Utgående värde efter 

justering av under-/ 

överskott 2018

treårsbudget

   - Treårsbudget kommunstyrelsen 0 7 808

   - Treårsbudget socialnämnden 0 721

   - Treårsbudget barn- och utbildningsnämnden 0 2 240

   - Treårsbudget gymnasienämnden 0 – 2 008

   - Treårsbudget kultur- och föreningsnämnden 0 1 878

   - Treårsbudget folkhälsonämnden 0 3 213

   - Treårsbudget myndighetsnämnden 0 – 444

   - Treårsbudget samhällsbyggnadsnämnden 0 4 388

   - Sexårsbudget samhällsbyggnadsnämnden (vinterväghållning) – 6 165 – 4 968
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2019 2018 2019 2018

Not 13 Avsättningar 

Avsatt till pensioner

Särskild avtals-, ålders- eller visstidspension 861 1 644

Förmånsbestämd eller kompletterande pension 12 978 12 454

Ålderspension 64 417 51 692

Pension till efterlevande 1 700 2 198

Summa pensioner 79 956 67 988

Löneskatt 24,26 % 19 397 16 494

Summa avsatt till pensioner 99 353 84 482

Antal visstidsförordnanden

Politiker 3 3

Tjänstemän 0 0

Övriga avsättningar

Avsättning Boverket byggbonus 3 464 4 930

Summa avsättningar 3 464 4 930

Överskottsfond

Upplysning om storlek av överskottsmedel

enligt rekommendation 10. 3 832 4 069

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. Förpliktel-

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

ordningsklausul 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

2019 2018 2019 2018

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning inklusive särskild löneskatt 84 482 70 175

Nya förpliktelser under året 15 192 14 314

Varav:

   - Nyintjänad pension 13 151 16 716

   - Ränte- och basbeloppsuppräkning 2 234 1 516

   - Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0

   - Pension till efterlevande 0 936

   - Övrig post – 193 – 4 854

Årets utbetalningar – 3 224 – 2 800

Förändring av löneskatt 2 903 2 793

Summa avsatt till pensioner 99 353 84 482

Aktualiseringsgrad 96 % 96 %

Avsatt för byggbonus Boverket

Redovisat värde vid årets början 4 930 2 750

Nya avsättningar 0 2 708

Ianspråktagna avsättningar – 1 465 – 528

Outnyttjat belopp som återförts 0 0

Utgående avsättning 3 464 4 930

Not 14 Långfristiga skulder 

Långfristiga skulder 400 000 400 000

Investeringsbidrag 43 461 41 054

Summa långfristiga skulder 443 461 441 054

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Investeringsbidrag 51 868 47 777

Ackumulerad intäktsförd del – 8 406 – 6 724

Kvarstående investeringsbidrag 43 461 41 054

Återstående antal år (vägt snitt) 24 24

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. 

Specifikation av räntederivat

Volym (tkr) Ränta Ränte-

förfall

Under-/över- 

värde (tkr)

150 000 4,41 % Juli 2030 – 58 623

250 000 3,98 % Maj 2042 – 153 757

400 000 – 212 380

Kommunens derivat överstiger inte underliggande lån.

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

ska därför redovisas i resultatet. 

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 %
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2019 2018 2019 2018

Not 15 Kortfristiga skulder

Bergslagens Räddningstjänst 20 959 18 010

Leverantörsskulder 103 238 71 904

Arbetsgivaravgift och preliminärskatt 48 964 52 855

Skuld till Migrationsverket 9 026 8 839

Semesterlöneskuld/ferie- och uppehållslöneskuld 85 587 88 221

Upplupen ränta 2 546 2 635

Pensionsskuld individuell del inklusive särskild löneskatt 56 778 55 092

Förutbetalda skatteintäkter 16 806 12 592

Övriga kortfristiga skulder 53 914 37 371

Summa kortfristiga skulder 397 820 347 519

Not 16 Ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden kommunala bolag 1 979 000 1 979 000

   - varav Karlskogahem AB 800 000 800 000

   - varav Karlskoga Energi och Miljö AB 600 000 600 000

   - varav Karlskoga Kommunhus AB 530 000 530 000

   - varav Biogasbolaget i Mellansverige AB 49 000 49 000

Borgensåtaganden bostadsrättsföreningar 39 754 39 376

Förlustansvar och garantier för egnahem 10 54

Summa borgensåtaganden och förlustansvar 2 018 764 2 018 430

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder 

eller avsättningar

Ingående ansvarsförbindelse 618 881 650 796

Aktualisering 0 0

Ränteuppräkning 4 015 4 193

Basbeloppsuppräkning 13 602 10 169

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0

Ändring av diskonteringsräntan 0 0

Bromsen 0 0

Övrig post 7 027 – 10 695

Årets utbetalningar – 36 857 – 35 582

Summa pensionsförpliktelser 606 668 618 881

Löneskatt 147 178 150 141

Utgående ansvarsförbindelse 753 846 769 022

Summa ansvarsförbindelser 2 772 610 2 787 452

Förvaltning av medel avsatta för penionsåtaganden

inklusive särskild löneskatt

Ansvarsförbindelse 753 846 769 022

Pensionsmedlens användning

   - Finansiella placeringar 0 0

   - Medel återlånade till verksamheten 753 846 769 022
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Bokslutskommentarer (tkr) Kommun Koncern

2019 2018 2019 2018

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 290 kommuner som per 2019-12-31 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 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala 

tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 551 623 564 kronor och 

andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 560 597 913 kronor.

Not 17 Förvaltade stiftelser

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

sammanlagt cirka 4 mnkr.

Not 18 operationell och finansiell leasing

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

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

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

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

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

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

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

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

gångar enligt deras årsredovisningar att hänföra till operationell leasing. 
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Investeringsutgifter
Investering per nämnd (tkr) Netto

investering 2018

Netto

investering 2019

Budget 

2019

Avvikelse 

2019

Varav överförs 

till nästa år

Kommunstyrelsen 5 860 10 756 14 015 3 259 1 143

Socialnämnden 2 099 3 297 6 384 3 087 2 355

Barn- och utbildningsnämnden 7 536 5 575 7 424 1 849 1 823

Gymnasienämnden 2 480 2 498 2 500 2 0

Kultur- och föreningsnämnden 2 773 1 858 2 180 322 529

Folkhälsonämnden 1 715 2 098 2 700 602 0

Myndighetsnämnden 290 204 500 296 0

Samhällsbyggnadsnämnden 109 559 109 930 198 244 88 314 88 719

Finansförvaltningen 5 994 0 0 0 0

summa 138 306 136 216 233 947 97 731 94 569

Verksamhetsområde VA – 20 807 – 1 535

Investering enligt budget 117 499 134 681

varav några särredovisade investeringar

från samhällsbyggnadsnämnden:

- varav Karlbergsskolans gymnastiksal 318 13 012 16 240 3 228 3 228

- varav undervisningsbassäng Strandbadet 0 935 1 300 365 0

- varav produktionskök 200 12 186 25 800 13 614 13 614

- varav allvädersbanor Nobel 90 132 2 410 2 278 2 278

- varav ridhuset 9 591 741 150 150

- varav reinvestering lokaler 16 540 14 622 21 650 7 028 6 881

- varav reinvestering gator/maskiner 12 858 12 777 15 727 2 950 3 065

- varav centrumutveckling 0 16 853 9 900 – 6 953 – 6 953

- varav Björkbornsbron 0 0 5 000 5 000 5 000

- varav Kvinnohuset 0 0 8 500 8 500 8 500

- varav ny förskola Öster 0 40 20 000 19 960 19 960

- varav nytt klubbhus Kilsta IP 0 191 10 400 10 209 10 209

- varav tilläggsbudget asfalt 15 628 0 0 0 0

- varav tilläggsbudget skolor 150 6 115 22 350 16 235 16 235

- varav konstnärlig utsmyckning 250 288 1 517 1 229 1 229

- varav hygienutrymme Björkborn 20 0 0 0 0

- varav konstgräsplan 5 931 0 0 0 0

- varav Torget etapp 1 999 0 0 0 0

- varav ny förskola Kartografen 22 807 7 834 2 527 – 5 307 – 5 307

- varav projekt gata/park – 25 0 0 0 0

- varav förvärv Villingsberg 1,7 5 589 – 3 045 0 3 045 0

- varav utvidgning verksamhetsområde 

VA (KF beslut) 20 807 1 535

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



79KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2019 79

RedovisningspRincipeR

79

Redovisningsprinciper

olika komponenter. Enligt det nya regelverket för 
komponentavskrivningar ska även en större andel 
av det som tidigare redovisades som löpande under
håll 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 
samlade pensionsskulden redovisas under avsätt
ningar för pensioner, kortfristiga skulder, under 
rubriken ”ansvarsförbindelser” som ligger under 
posten ”inom linjen” utanför balansräkningen. 
Under avsättningar redovisas årets och tidigare års 
intjänade förmånspensioner. Under kortfristiga 
skulder redovisas de pensioner som de anställda 
tjänat in under verksamhetsåret och som ska betalas 
ut i slutet av mars nästkommande år. Under ansvars
förbindelser redovisas de pensionsförpliktelser som 
arbetstagare och pensionstagare har tjänat in 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 därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas 
semester löneskulden som en kortfristig skuld. 

Finansiella instrument

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

För årsredovisningen gäller lagen om kommunal 
bokföring och redovisning, som handlar om att 
kommunen ska redovisa grundläggande ekonomiska 
frågor på ett enhetligt sätt. Lagen, och kommunal
lagens krav på god redovisning, styr kommunens 
principer för redovisning. Rådet för kommunal 
redovisning ger också rekommendationer för den 
kommunala redovis ningen.

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

Byte till komponentavskrivning

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

Byte av redovisningsprincip

Som framgår ovan medför komponentavskrivning 
att kostnaden för avskrivning inte blir helt 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. 
Syftet är att bättre spegla det verkliga slitaget på 
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Begreppsförklaringar

anläggningskapital

Anläggningskapital är skillnaden mellan anlägg
ningstillgångar och långfristiga skulder.

Anläggningstillgångar

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

Anskaffningsvärdet är lika med utgiften minus 
eventuella investeringsbidrag.

Balanslikviditet

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

Balansräkning

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

Tillgångarna består av likvida medel, pengar 
som kommunen lånat ut och olika anläggnings
tillgångar som gator och fastigheter. De finansieras 
på i princip två sätt, antingen genom externa lån 
(skulder) eller genom att verksamheten har lämnat 
överskott (eget kapital). Eget kapital kan också ses 
som kommunens behållna förmögenhet eller som 
en skuld till kommuninvånarna. Storleken på det 
egna kapitalet jämfört med skulderna visar kom
munens finansiella styrka. Ju större eget kapital 
jämfört med skulderna, desto bättre finansiell ställ
ning, även kallad 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 
kommunens ordinarie verksamhet och som inträffar 
sällan eller oregelbundet och som utgör ett väsent
ligt 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 
SKR:s rekommendationer.

kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys visar hur kommunen har finans
i erat investeringar och löpande verksamhet och hur 
det har påverkat kommunens likvida ställning.

kassalikviditet

Kassalikviditet är ett mått på kommunens betal
ningsberedskap. 100 procent anses som ett minimi
värde. Då kan kommunen täcka de kortfristiga skul
derna med likvida medel och kortfristiga fordringar.

kommunbidrag

Kommunbidrag är tillskott av kommuncentrala 
medel (skatteintäkter och generella statsbidrag) för 
att finansiera kommunens verksamheter.
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latent skatt

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

likviditet

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

Medelskattekraft

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

Resultaträkning

Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader 
(det finansiella resultatet) och hur förändringen av 
kommunens eget kapital uppkommit. Denna för
ändring kan man också få genom att jämföra eget 
kapital i de två senaste årens balansräkningar. I ett 
företag kallar man detta för vinst. Men en ”vinst” 
eller ökning av det egna kapitalet kan aldrig vara 
något självändamål för en kommun. Däremot kan 
framtida kostnader för pensioner med mera kräva 
ett visst positivt resultat eller överskott.

Resultaträkningen beskriver i tre steg hur årets 
resultat (förändringen av eget kapital) uppkommer. 
Det första steget (resultat 1) visar nettokostnaden 
av årets verksamhet (inklusive avskrivningar), som 
måste täckas med framför allt kommunalskatt. I 
nästa steg ingår skatteintäkter och kostnader och 
intäkts och kostnadsräntor, vilket skapar resultat 2 
som utgör ingångsvärdet för finansieringsanalysen 
(tillsammans med avskrivning från resultat 1) och 
visar hur mycket pengar den löpande verksamheten 
har tillfört kommunens kassa.

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

Rörelsekapital

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättnings
tillgångar och kortfristiga skulder.

självfinansieringsgrad

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

skattekraft

Skattekraft är skatteunderlaget delat med antalet 
invånare vid inkomstårets slut, det vill säga den kom
munalt beskattningsbara inkomsten per invånare.

skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden anger hur stor andel av kom
munens tillgångar som har finansierats med lån.

soliditet

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

verksamhetens nettokostnad

Nettokostnaden är skillnaden mellan de intäkter 
och kostnader som kommunens olika verksam
heter skapar.
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Driftsredovisning
Nämnd 2019 2018

(tkr) Utfall Budget Resultat Utfall Budget Resultat

Kommunfullmäktige och revision 8 945 9 070 125 7 785 8 197 412

Valnämnden 320 450 130 496 450 – 46

Överförmyndarnämnden 2 996 3 270 274 2 985 3 208 223

Administrativ nämnd 5 678 6 288 610 5 115 5 188 73

Kommunstyrelsen 135 996 138 698 2 702 127 153 127 964 811

Socialnämnden 722 172 692 427 – 29 744 702 840 672 950 – 29 890

Barn- och utbildningsnämnden 531 704 536 727 5 023 498 284 500 525 2 240

Gymnasienämnden 176 102 166 774 – 9 328 173 497 167 313 – 6 184

Kultur- och föreningsnämnden 81 443 84 433 2 991 83 929 85 363 1 434

Folkhälsonämnden 2 532 2 482 – 50 1 735 2 938 1 202

Myndighetsnämnden 9 389 8 360 – 1 029 8 894 8 594 – 300

Samhällsbyggnadsnämnden 74 514 71 750 – 2 764 56 766 62 604 5 838

summa exklusive finansförvaltning 1 751 791 1 720 729 – 31 060 1 669 479 1 645 294 – 24 187

Finansförvaltning – 1 793 749 – 1 729 594 63 777 – 1 738 565 – 1 680 494 93 273

summa – 41 958 – 8 865 32 717 – 69 086 – 35 200 69 086
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Kommunstyrelsens ledningskontor
Karlskoga kommun
691 83 Karlskoga

0586-610 00
kommun@karlskoga.se

www.karlskoga.se

Besöksadress
Katrinedalsgatan 2– 4

www.karlskoga.se


