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Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat ett förslag till
årsredovisning för 2021 från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.
Årsredovisningen är uppdelad i två dokument. I huvuddokumentet
redovisas inledning, förvaltningsberättelse och räkenskaper. I bilagan
redovisas verksamheterna.

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning.
För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs att kommunen
uppfyller de finansiella målen och fullmäktigemålen. Den sammanlagda
bedömningen av fullmäktigemålen är att två mål uppnås helt och hållet
och tre mål delvis uppnås. Båda de finansiella målen uppnås helt.
Sammantaget bedöms därför att Karlskoga kommun uppfyller en god
ekonomisk hushållning i sina verksamheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 14 mars 2022
Karlskoga kommun Årsredovisning 2021
Verksamheter – bilaga till Karlskoga kommuns årsredovisning 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna årsredovisningen för 2021.

2. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige godkänna
avsteg från principen om treårsbudget genom att samtliga ackumulerade
nettounderskott tas bort och därmed inte förs över till 2022. Samtliga
överskott, dock maximalt 1,5 procent av budgetram enligt gällande
regelverk, förs över till 2022.
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Karlskoga kommuns årsredovisning 2021
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat ett förslag till
årsredovisning för 2021 från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.
Årsredovisningen är uppdelad i två dokument. I huvuddokumentet
redovisas inledning, förvaltningsberättelse och räkenskaper. I bilagan
redovisas verksamheterna.
Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning.
För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs att kommunen
uppfyller de finansiella målen och fullmäktigemålen. Den sammanlagda
bedömningen av fullmäktigemålen är att två mål uppnås helt och hållet
och tre mål delvis uppnås. Båda de finansiella målen uppnås helt.
Sammantaget bedöms därför att Karlskoga kommun uppfyller en god
ekonomisk hushållning i sina verksamheter.
Kommunens resultat 2021 för Karlskoga kommun blev ett överskott på
154,5 mnkr, vilket motsvarar 7,9 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Det budgeterade resultatet var 6,5 mnkr, vilket innebär att
kommunens resultat var hela 148,0 mnkr bättre än budgeterat.
Det stora överskottet beror till största delen på att skatteintäkterna blev
mycket högre än budget (+51mnkr). Samtliga Sveriges kommuner
gynnades av skatteintäkternas ökning 2021 då skatteprognoserna
från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gjorda 2020 var
pessimistiska på grund av coronapandemin. Även generella statsbidrag
överträffade budget (+6 mnkr).
Kommunkoncernens resultat 2021 blev ett överskott på 265,5 mnkr.
Karlskoga Kommunhus AB redovisade ett överskott på 16,1 mnkr före
skatt, vilket var enligt budget. Karlskoga Energi & Miljö AB redovisade
ett överskott efter finansiella poster på hela 130,0 mnkr vilket var 50,5
mnkr bättre än budget och 63,4 mnkr bättre än föregående år.
Karlskogahem AB redovisade ett överskott efter finansiella poster på
+29,4 mnkr vilket var 17,0 mnkr bättre än budgeterat och 2,2 mnkr bättre
än 2020.
Kommunfullmäktige beslutade inför 2021 om två finansiella mål:
Överskottsmålet
Årets resultat ska vara positivt och utgöra minst +2 % i medelvärde av
skatter och generella statsbidrag under två treårsperioder, dvs. under sex
år med start 2017 till och med 2022. Tidsperioden anpassas till den redan

2 (4)
2022-03-14

KS 2021-00602

beslutade treårsbudgeten. I nedanstående tabell över perioden 2017–2022
finns resultat för 2017–2021 och budget för 2022 inlagt.

Resultatet för 2021 var ett överskott på 7,9 procent jämfört med
budgeterade +0,3 procent. Målet är 2021 uppfyllt.
Likviditetsmålet
Likviditetsmålet mäter investeringars självfinansieringsgrad under en
rullande femårsperiod. Självfinansieringsgraden visar hur stor del av
investeringarna som kommunen finansierat med de skatteintäkter som
återstår när den löpande verksamheten betalats. Måttet mäts genom att
årets resultat plus årets avskrivningar jämförs med årets investeringar.
I nedanstående tabell är resultatet inlagt för 2021 tillsammans med
siffrorna för åren 2017–2020.

Kommunens mål är minst 100 procent vid summering av rullande
femårsperiod. Resultatet blev 130 procent vilket innebär att målet är
uppfyllt 2021.
Budgetföljsamheten i verksamheten
Den totala budgetavvikelsen för nämnderna 2021 var ett överskott på
+13,5 mnkr, vilket motsvarar +0,8 procent av nämndernas totala budget.
Störst positiv avvikelse mot budget hade barn- och utbildningsnämnden
vars överskott blev +19,6 mnkr, en positiv avvikelse med +2,7 procent av
nettobudgeten. Under 2021 upplöstes gymnasienämnden och
gymnasieverksamheten överfördes till barn- och utbildningsnämndens
ansvar. Överskottet 2021 kan delvis förklaras med poster av
engångskaraktär.
Socialnämnden redovisar ett underskott på -12,6 mnkr, vilket motsvarar
en negativ avvikelse på -1,7 procent av nettobudgeten. Det negativa
resultatet beror till stor del på placeringskostnader samt kostnader för
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försörjningsstöd som överstiger budget. Individ och familj redovisar ett
underskott om totalt -30,5 mnkr för 2021.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på +12,2 mnkr för år 2021
vilket motsvarar 8,2 procent av den totala årsbudgeten på 148,1 mnkr
inklusive budgetkompensationer för avskrivningar. Så gott som alla
avdelningar och enheter inom kommunstyrelsen är med och bidrar till
överskottet.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt resultat 2021
motsvarande -5,2 mnkr. Resultatet exklusive kostnad för vinterväghållning är -4,7 mnkr. De största underskotten finns under fastighet (-2,5
mnkr) samt teknik (-2,4 mnkr).
Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett underskott på -2,4 mnkr.
Underskottet 2021 har uppstått genom uteblivna intäkter på grund av
restriktioner orsakade av coronapandemin.

Kommunens treårsbudget
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.
2021 var det andra året i nuvarande treårsperiod 2020–2022. Maximalt
1,5 procent av aktuell driftbudget gäller sedan 2008 för resultatöverföring
av överskott mellan åren inom budgetperioden.
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår till kommunstyrelsen/
kommunfullmäktige att samtliga ackumulerade nettounderskott tas bort
och därmed inte förs över till 2022. Samtliga överskott, dock maximalt
1,5 procent av budgetram enligt gällande regelverk, förs över till 2022.
Vinterväghållningen, som har sexårsbudget, justeras inte utan behåller
sitt underskott. Främsta skälet till att stryka nettounderskotten men att
föra över överskotten till 2022 är kommunens goda resultat 2021, som till
stor del beror på ökade skatteintäkter.
Välfärden måste dimensioneras efter intäkterna genererade av skatter och
statsbidrag. Finansieringsprincipen, som betyder att ökade statliga krav
på kommunerna bör innebära ökade generella statsbidrag, följs
inte alltid av staten. Karlskoga kommuns interna regelverk kring
treårsbudget riskerar att försvåra kommande års ekonomistyrning och
därför föreslås avsteg från regelverket för 2021.

Övergripande verksamhetsmål (fullmäktigemål)
Karlskoga kommun hade fem fullmäktigemål för 2021.
Fullmäktigemålen ska bidra till att kommunen når Karlskogas vision och
gäller för huvuddelen av verksamheterna. Fullmäktigemålen för 2021
lyder:
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En god start
Ett gott liv
Ett gott näringslivsklimat
Ett gott miljöarbete
Ett gott åldrande

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bedömt att två av målen är helt
uppnått och tre är delvis uppnådda. Bedömningen av fullmäktigemålen
har genomförts av kommunstyrelsens arbetsutskott utifrån en redovisning
av verksamhetsresultaten samt en analys av indikatorer som är kopplade
till målen. Måluppfyllelsen och verksamhetsresultaten kommenteras
närmare i förvaltningsberättelsen.
I förvaltningsberättelsen redovisas också hur kommunens verksamhetsresultat har utvecklats de senaste tre åren alternativt de tre senaste
mätningarna.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 14 mars
2022
 Karlskoga kommun Årsredovisning 2021
 Verksamheter – bilaga till Karlskoga kommuns årsredovisning
2021
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
årsredovisningen för 2021.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
avsteg från principen om treårsbudget genom att samtliga
ackumulerade nettounderskott tas bort och därmed inte förs över
till 2022. Samtliga överskott, dock maximalt 1,5 procent av
budgetram enligt gällande regelverk, förs över till 2022.

Christian Westas
ekonomichef

Expedieras till
Samtliga nämnder

Åsa Holmberg
kvalitetschef
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Årsredovisningens avsnitt

Årsredovisningens avsnitt
Vem är årsredovisningen till för?
Karlskoga kommuns årsredovisning lämnas
av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.
Årsredovisningen vänder sig också till externa
intressenter som till exempel kommuninvånare,
banker, leverantörer och olika myndigheter.
Årsredovisningen består av två dokument:
ett huvuddokument med inledning,
förvaltningsberättelse och räkenskaper samt en
bilaga med beskrivning av verksamheterna.

Inledning
Årsredovisningen börjar med att kommunstyrelsens
ordförande ger sin syn på 2021. Sedan följer en
redogörelse för hur organisationen för kommunen
och kommunkoncernen ser ut, de viktigaste
händelserna för Karlskoga under året som gått samt
en översikt över kommunens ekonomi de senaste
fem åren. Avsnittet avslutas med en redovisning av
kommunens intäkter och kostnader.

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

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

Verksamhetsberättelser
Det fjärde avsnittet är en bilaga till
huvuddokumentet och beskriver
verksamheterna mer utförligt. Varje
nämnd, inklusive kommunstyrelsen,
redovisar viktiga händelser och hur det
har gått med måluppfyllelsen, ekonomin
och internkontrollen. Varje nämnd gör
också en framtidsbedömning och redovisar
nyckeltal för styrelsens eller nämndens
ansvarsområden. Här redovisas även
verksamheter och resultat för kommunens
helägda bolag, övriga bolag och förbund.
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Organisation

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 även upp mål för sina
verksamheter.
Medarbetare och chefer ansvarar för att de politiska
besluten genomförs och att verksamheterna har en
bra kvalitet och utvecklas. De anställda ansvarar
också för att planera och följa upp arbetet och att
redovisa resultat tillbaka till uppdragsgivarna, de
förtroendevalda.

Mandatfördelning
Kommunfullmäktige är kommunens
högsta beslutande instans och ledamöterna
väljs av kommuninvånarna vart fjärde år.
Kommunfullmäktige består av 47 ordinarie
ledamöter och 30 ersättare. Efter valet i september
2018 är Moderaterna största parti med 15 mandat
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och Socialdemokraterna är näst största parti 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 övergripande
frågor samt väljer ledamöter till kommunens olika
nämnder och styrelser.

Parti

Mandatfördelning
2019–2022

Moderaterna

15

Socialdemokraterna

14

Sverigedemokraterna

5

Vänsterpartiet

4

Centerpartiet

3

Liberalerna

2

Kristdemokraterna

2

Miljöpartiet de Gröna

2

Organisation

Barn- och utbildningsnämnd

Skolförvaltningen

Folkhälsonämnd

Samhälle- och
serviceförvaltningen

Karlskoga och Degerfors

Nämnder

Kommunrevision
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens
ledningskontor

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsförvaltning

Tillväxt- och tillsynsnämnd

Tillväxt- och
tillsynsförvaltningen

Karlskoga och Storfors

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhälle- och
serviceförvaltningen

Socialnämnd

Socialförvaltning

Valnämnd
Administrativ nämnd
Värdkommun Kristinehamn

Överförmyndarnämnd
Värdkommun Kristinehamn

Kommunala bolag

Karlskogahem AB 100%
Karlskoga Energi och Miljö AB
med dotterbolag 100%
Karlskoga Kommunhus AB 100%
Gelleråsbanan AB 50%
Örebro läns Flygplats AB 5%
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Kommunalförbundet
Bergslagen räddningstjäst 35%
Karlskoga
Centrumledning 20%

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens
ordförande har ordet
Viljan att förändra är en förutsättning för fortsatt
utveckling och Karlskoga växer ytterligare tack
vare en tydlig politisk vilja och en stark ledning av
verksamheterna.
2021 blev ytterligare ett år i pandemins skugga
vilket onekligen präglat och påverkat människors
vardag och kommunens verksamheter på ett
mycket påtagligt sätt. Trots det har vi i Karlskoga
upplevt ett år med fortsatt kraftig utveckling och
en mycket stark ekonomi. Arbetet på alla plan
för att uppnå målsättningen om 32 000 invånare
2025 har intensifierats och glädjande nog så
ökar befolkningstalet i takt med färdigställandet
av nya bostäder, helt i enlighet med planen.
En förutsättning för den enorma utvecklingen
under året har varit ett antal större förändringar
av kommunens organisation med såväl en
sammanslagning av befintliga förvaltningar som
uppstarten av en helt ny förvaltning. Att genomföra
förändringar är sällan enkelt men det är bara att
konstatera att det hos kommunens medarbetare
finns en fantastisk förmåga att ge det nya en chans
och med entusiasm jobba mot gemensamma mål.
På sidan 8 kan du läsa mer om viktiga händelser i
kommunen under 2021.

Ekonomiskt resultat
Kommunens ekonomiska resultat 2021 blev ett
överskott på 154,5 mnkr, vilket motsvarar 7,9
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Det stora överskottet beror till största delen på att
skatteintäkterna blev mycket högre än budget (+51
mnkr). Samtliga Sveriges kommuner gynnades av
skatteintäkternas ökning 2021 då skatteprognoserna
från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
gjorda 2020 var pessimistiska på grund av
coronapandemin. Även generella statsbidrag
överträffade budget (+6 mnkr).
Även 2021 visade nämndernas resultat totalt ett
glädjande överskott, +13,5 mnkr vilket motsvarar
0,8 procent av nämndernas totala budget. En
intressant notering var reavinsten på +13 mnkr
2021, som var den största på många år och ett direkt
resultat av kommunens ökade takt inom mark- och
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Tony Ring, Kommunstyrelsens ordförande.
Foto: Tord Saxin

exploatering.
Mycket glädjande är att verkställigheten av
kommunfullmäktiges investeringsbudget
ökade markant 2021 jämfört med tidigare år.
Investeringsutgifterna blev hela 198 mnkr för
nämnderna och 221 mnkr om man räknar med de
nya verksamhetsområdena för vatten och avlopp
(VA).
Ytterligare förklaringar till överskottet var
lägre pensionskostnader (+15 mnkr) och
sjuklöneersättning covid-19 (+9 mnkr). Trots de
höga investeringsutgifterna bidrog även lägre
avskrivningar och kapitalkostnader till överskottet
(+25 mnkr).

Kommunstyrelsens ordförande

En framtida utmaning för Sveriges kommuner är
den demografiska utvecklingen där åldersgruppen
80 år och äldre, som har de största vård- och
omsorgsbehoven, kommer att växa mycket snabbt.
Detta ger en kostnadsökning som kommunsektorn
i längden har mycket svårt att bära. Karlskoga
kommun har förberett sig väl inför denna
utmaning. De senaste fem åren har likviditeten
ökat med 177 mnkr eller +80 procent. Det egna
kapitalet har ökat med hela 507 mnkr vilket är hela
41 procent. Det gör att vi i Karlskoga står bättre
rustade för framtiden än många andra kommuner.

I Karlskoga ska man kunna
leva livet!
Förutom det uppenbara med fokus på hög kvalitet
när det gäller vård, skola och omsorg så finns
ett område Karlskoga kommun prioriterar högt
utifrån uppfattningen om vikten av en meningsfull
fritid för alla som bor i Karlskoga. Kultur- och
föreningsaktiviteter ges i vår kommun mycket
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goda förutsättningar och som ett bevis på det
förhållandet utnämndes Karlskoga 2021 till
”Sveriges föreningsvänligaste kommun”. Sport,
kultur och alla typer av föreningsverksamhet frodas
i vår kommun och vår ambition är fortsatt att
man ska kunna leva livet i Karlskoga oavsett ålder,
bakgrund och vad man är intresserad av att göra på
fritiden.
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort och varmt
tack till alla invånare, företagare, anställda,
förtroendevalda och alla andra som på olika sätt
bidrar till att utveckla vår kommun.

Kommunstyrelsens ordförande
Tony Ring

Viktiga händelser

Viktiga händelser 2021 kommunövergripande
relation och matchningsfrågor mellan skola och
näringsliv samt som facilitator inom frågor som
berör teknikutveckling. iKarlskoga består av en
inflyttningssamordnare, en samordnare mellan
skola och näringsliv samt en verksamhetsansvarig.

Coronapandemin
2021 var ett år med många snabba förändringar
och stora krav på flexibilitet i verksamheterna.
Året innehöll både lättade restriktioner och
senare återinförda restriktioner på grund av
en omfattande spridning av virusmutationer i
samhället. Precis som föregående år krävdes även
2021 många extrainsatta insatser när det gäller
alltifrån kommunikation till smittspårning och
smittskyddande insatser i vård och omsorg.

Ny grafisk profil
Med en ny grafisk profil stärker Karlskoga
varumärket som kommun, arbetsgivare och
plats. Färgerna, mönstren, typografin och den
uppdaterade logotypen speglar att vi är en modern,
modig och innovativ kommun som ligger i
framkant när det gäller PR och kommunikation.
Arbetet med att implementera den nya grafiska
profilen kommer att fortsätta under 2022.

Näringslivsmål för
2023 redan uppnått
iKarlskoga startar upp
För att stötta och utveckla Karlskogas industrinäring
och samtidigt bidra till god tillväxt och välmående
kommuninvånare startades iKarlskoga. I nära
samarbete med företag arbetar verksamheten
med marknadsföring av industrinäringen,
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Karlskoga klättrade hela 144 placeringar i Svenskt
Näringslivs årliga ranking över företagsklimat, och
slutade år 2021 på plats 83 av 290. En förbättring
som var den fjärde bästa i landet och den bästa i
Örebro län samt Värmland. Därmed uppnåddes
målet att placera sig på topp 100 till år 2023 med två
års marginal.

Viktiga händelser

Förvaltningar slås ihop och
byter namn

Kampanjer för ett
välmående Karlskoga

Under 2021 skedde förändringar i några av
våra förvaltningar. Folkhälsoförvaltningen
och samhällsbyggnadsförvaltningen slogs
ihop till samhälle- och serviceförvaltningen.
Det tillkom även en ny förvaltning som heter
tillväxt- och tillsynsförvaltningen. Kultur- och
föreningsförvaltningen fick det nya namnet kulturoch fritidsförvaltningen för att bättre beskriva vilka
områden som ingår i verksamheten.

Under året har flera kampanjer genomförts
för att främja ett välmående och attraktivt
Karlskoga. Mellan 17–30 maj pågick kampanjen
#snackaomtrygghet som bjöd in till en
välkomnande dialog om trygghet, där karlskogabor
bland annat fick framföra var i staden man känner
sig otrygg. Under sommaren lyftes Karlskogas
vackra stränder i kampanjen Aloha, som skapade
liv och aktivitet kring Möckeln och en förhöjd
upplevelse för turister och besökare.

Karlskoga växer
med nya byggprojekt

Ny avdelning med fokus på
PR och marknadsföring
Det som tidigare hette kommunikationsavdelningen
blir istället PR- och marknadsavdelningen, med
en tydligare satsning mot målet 32 000 invånare
2025. Kommunikatörernas uppdrag förändras
i och med detta och blir mer inriktat mot
marknadsföringsinsatser för att stärka Karlskoga
som varumärke, arbetsgivare och plats.
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Det fortsätter att byggas och göras plats för mer liv
och fler människor i Karlskoga. Ett av länets absolut
häftigaste projekt, Aggerudsvikarna, håller på att ta
form inför husbyggnationerna. De två konstgjorda
vikarna är färdiggrävda och gång-, cykel- och
mopedbron över den södra viken är på plats.
2021 invigdes två andra spännande byggprojekt i
Karlskoga – det ena är den moderna och hållbara
förskolan Bullerdalen med plats för cirka 100 barn,
och det andra är fotbollsklubben RIK Karlskogas
nya klubbhus med sex omklädningsrum,
rehabmöjligheter, café och mycket mer. Dessutom
med certifieringen Miljöbyggnad Silver, som bland
annat garanterar ett trivsamt och miljösäkert
inomhusklimat.

Digitala infartsskyltar
Som ett steg i att bli en attraktivare och mer
välkomnande stad står två nya digitala infartsskyltar
längs E18. Det gör att entrén till Karlskoga
känns mer positiv och lekfull, men också att vi
får en möjlighet att marknadsföra budskap till
karlskogingar, pendlare, besökare och potentiella
inflyttare.

Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag
(tkr)

2017

2018

2019

2020

2021

Kommunen och konsoliderande bolag
Årets resultat

225 299

127 647

84 511

189 064

265 513

Nettoinvesteringar

304 429

342 904

327 141

330 625

406 457

4 425 769

4 592 141

4 801 637

4 962 583

5 154 031

1 230 461

1 357 954

1 442 465

1 616 771

1 882 284

3 195 308

3 234 187

3 359 172

3 345 812

3 271 747

Tillgångar
Eget kapital
Avsättningar och skulder
Kommunen
Från resultaträkningen

1 597 130

1 681 437

1 771 996

1 735 356

1 788 444

Kronor per invånare

Verksamhetens nettokostnader

52 515

55 276

58 326

57 342

58 759

Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag

92,3 %

95,6 %

97,6 %

92,3 %

91,5 %

Skatteintäkter och statsbidrag

1 730 659

1 759 303

1 814 753

1 880 336

1 953 775

Förändring från föregående år

4,4 %

1,7 %

3,2 %

3,6 %

3,9 %

Finansnetto

– 11 866

-8 781

-799

-9 950

-10 801

Årets resultat

121 663

69 085

41 958

135 030

154 530

4 000

2 271

1 381

4 462

5 077

Kronor per invånare
Från balansräkningen

2 197 392

2 302 319

2 410 392

2 583 099

2 696 526

Kronor per invånare

Tillgångar

72 252

75 687

79 339

85 355

88 594

Likvida medel

299 911

314 076

330 053

446 139

396 816

9 861

10 325

10 864

14 742

13 037

Kronor per invånare

1 355 250

1 424 335

1 466 294

1 586 566

1 741 095

Kronor per invånare

Eget kapital

44 562

46 824

48 264

52 426

57 203

Avsättning och skulder

842 142

877 984

944 099

996 533

955 431

Kronor per invånare

27 690

28 863

31 075

32 929

31 390

61,7 %

61,9 %

60,8 %

61,4 %

64,6 %

24,9 %

28,5 %

29,6 %

32,9 %

38,0 %

Nettoinvesteringar

89 263

117 499

134 681

151 279

198 375

Självfinansieringsgrad

207,2 %

116,5 %

86,9 %

143,9 %

122,7 %

1 440 087

1 508 540

1 531 213

1 500 837

1 553 565

5,4 %

4,8 %

1,5 %

-2,0 %

3,5 %

I procent av skatteintäkter och statsbidrag

83,2 %

85,7 %

84,4 %

79,8 %

79,5 %

Antal invånare 31/12

30 413

30 419

30 381

30 263

30 437

Soliditet
Soliditet med hänsyn till alla pensioner
Övrigt

Personalkostnader
Förändring från föregående år

Förändring från föregående år

– 125

6

-38

-118

174

Utdebitering per skattekrona

22,00

22,00

22,00

22.00

22.00
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Hit går pengarna

Hit går pengarna
Intäkter

Kostnader

Avgifter och
ersättningar 4,3 %

Finansiella
kostnader 0,7 %

Finansiella intäkter 0,3 %

Försäljningsmedel 11,7 %
Verksamhetskostnader 17,3 %
Hyror och
arrenden 7,2 %
Driftbidrag 7,6 %

Lokal-/
anläggningskostnader
20,0 %

Kommunalskatt 52,7 %

Personal 57,3 %

Generellt
statsbidrag 16,1 %

Bidrag 4,0 %
Anläggningar/
material 0,6 %

Fördelning 100 kr
21,5 %

27 %

11,3 %

8,1 %

11 %
12,2 %
5,4 %

2,9 %

Vård och
omsorg

11

Funktionsstöd

Grundskola

Förskola
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Gymnasieskola och
vuxenutbildning

Gator,
vägar och
samhällsplanering

0,7 %
Individoch
familjeomsorg

Bibliotek,
fritid och
kultur

Politisk
verksamhet

Förvaltningsberättelse

Fotograf: Nina Simonenn

12

Karlskoga kommun | Årsredovisning 2021

Internationell utveckling
Hög BNP-tillväxt 2021 och 2022
BNP-nivån är nu återhämtad i många länder
men inte antalet arbetade timmar. Samtidigt
har inflationen stigit till höga nivåer i främst
USA. Medan centralbanker ska hantera risker
med ökande inflation (främst i USA) har
smittspridningen tagit fart igen. Den relativt nya
omikronvarianten är mer smittsam, men ger
mindre allvarliga symptom vilket inte medfört
samma tryck på sjukvården. I takt med ökad
vaccinationsgrad i världen antas pandemin utgöra
ett gradvis mindre hot för världsekonomin. Men
risken finns att återhämtningen blir något svagare
på kort sikt genom ökad social distansering. Trots
vissa negativa effekter av höga energipriser och
högre räntor i USA är den globala ekonomiska
utvecklingen framöver stark, återhämtningen mot
trend fortgår. Speciellt när hushållens konsumtion
växlar tillbaka mot tjänstebranscherna.
I Sverige ökade BNP för tredje kvartalet 2021
som förväntat med 2 procent i kvartalstakt.
På försörjningsbalansens delar överraskade
investeringarna på uppsidan medan exporten blev
lägre än förväntat. Arbetade timmar blev drygt 1
procentenhet lägre än förväntat och produktiviteten
således lika mycket högre kvartal 3 2021. Enligt

Foto: Nina Simonenn
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Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)
bedömning från 16 december 2021 ökar BNP med
4,6 procent 2021 och 3,3 procent 2022, samtidigt
som arbetslösheten långsamt börjar minska.
Framöver ser SKR en normalisering även på
arbetsmarknaden, efter en kraftig ökning av antalet
arbetade timmar 2022, men även starkt 2023. Det
bidrar till att skatteunderlaget ökar kraftigt i 2021
och 2022. Inflationen faller tillbaka under 2022,
efter att ha drivits upp i år av höga energipriser.

Konjunkturen
2020 dämpades skatteunderlaget
mindre än vid globala finanskrisen –
tack vare statliga åtgärder
Skatteverket publicerade den 7 december 2021
slutligt beskattningsutfall för 2020. Det visar att
skatteunderlaget ökade med 2,1 procent 2020 vilket
är en fortsatt inbromsning jämfört med 2018 och
2019. Under åren 2015–2018 växte skatteunderlaget
med i genomsnitt 4,6 procent per år och främst
drevs uppgången av en stark ökning av antalet
arbetade timmar (1,8 procent per år i genomsnitt).
2019 hade konjunkturen redan bromsat in

ordentligt, det vill säga innan pandemin slog till
2020. För att hitta en period med lägre ökningar
av skatteunderlaget måste vi gå tillbaka till
finanskrisen 2009–2010, då skatteunderlaget växte
med i genomsnitt 1,7 procent per år.
2020 var ett mycket speciellt år sett till
skatteunderlagets utveckling och sammansättning.
Till stor del räddades 2020 av de krisåtgärder som
beslutades för att motverka den lågkonjunktur
pandemin skapade. Utan korttidsarbete,
statlig kompensation för en stor del av ökade
sjuklönekostnader, höjda ersättningsnivåer
i A-kassan och tillfälligt slopad karensdag i
sjukförsäkringen skulle skatteunderlaget blivit
betydligt svagare.

När konjunkturuppgången
är över bromsar
skatteunderlaget in
SKRs prognos från 16 december 2021 visar att den
snabba konjunkturåterhämtningen innebär höga
tillväxttal för BNP och arbetade timmar 2021 och
2022. Det är den viktigaste förklaringen till att SKR
räknar med stark ökning av skatteunderlaget dessa
år, mer än 4 procent per år i underliggande takt.
Det är främst lönesumman som driver uppgången,
men 2022 bidrar även den största höjningen
av de inkomstanknutna pensionerna på några
år. 2022 hålls dock skatteunderlagets faktiska
ökning tillbaka av en höjning av grundavdragen
för personer som fyllt 65 år, i enlighet med den
gemensamma budgetreservationen från M+KD+SD
som riksdagen antog i slutet av 2021. Effekten på
regionernas skatteintäkter av detta neutraliseras
genom en motsvarande höjning av de generella
statsbidragen.
SKRs scenario för 2023–2025 utgår från att
arbetsmarknaden når konjunkturell balans
under 2023 och att sysselsättningen därefter följer
arbetskraftsutbudets utveckling. Det betyder att
arbetade timmar inte längre ökar lika snabbt som
under den nu pågående konjunkturuppgången
samtidigt som den stramare arbetsmarknaden
beräknas medföra snabbare löneökningar. Den
sammantagna effekten på löneinkomsterna
är att ökningstakten avtar och därav följer att
även skatteunderlaget växer i en långsammare,
trendmässig takt. Reallöner och produktivitet
beräknas framöver öka måttligt ur ett historiskt
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perspektiv, inte minst då produktivitetstillväxten
antas vara relativt svag. Därmed ökar det
underliggande skatteunderlaget endast med 3,6
procent som genomsnitt under åren 2023–2025,
vilket kan jämföras med trendtillväxten de tio
senaste åren på 4,0 procent per år.

Arbetsmarknaden
december 2021
I december 2021 uppgick antalet arbetslösa i åldern
15–74 år till totalt 370 455 personer. Här ingår
både de som kan ta ett arbete direkt och de som är
sökande i program. Motsvarande siffra föregående
år (2020) var 456 453 personer. 2021 års siffra
motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,2 procent för
hela riket, en minskning med 1,6 procentenheter
från 2020. Örebro läns arbetslöshet uppgick i
december 2021 till 7,7 procent, en minskning
med 1,5 procentenheter från 2020. Avslutningsvis
uppgick Karlskoga kommuns arbetslöshet i
december 2021 till 7,0 procent, en minskning med
1,2 procentenheter jämfört med motsvarande
period 2020.

Kommunernas ekonomi
Moderniserat pensionsavtal
förväntas ge högre pension
Under slutet av 2021 kom SKR och fackföreningarna
överens om ett nytt omställnings- och pensionsavtal
som förbättrar arbetsvillkoren för välfärdens
medarbetare. Där ingår bland annat ett
moderniserat pensionsavtal med höjda avsättningar
från och med 2023.
Det nya pensionssystemet innebär att de
förmånsbestämda pensionerna avvecklas och
därmed får alla som anställs från och med 2023 en
premiebestämd pension. Premiebestämd pension
innebär att arbetsgivaren sätter av en summa till
de anställdas tjänstepensioner varje månad och får
därmed ökade möjligheter att förutse kommande
pensionskostnader. Samtidigt som kommuner
och regioners pensionsskuld minskar över tid får
medarbetarna högre pensioner.
Det nya avtalet innebär att kommuner och regioner
från och med 2023 kommer att öka avsättningen
till den premiebestämda pensionen från 4,5 till 6
procent av den pensionsgrundande lönen upp till
avgiftstaket som är 7,5 inkomstbasbelopp (vilket
motsvarar drygt 44 000 kronor). På de lönedelar
som överstiger basbeloppen kommer kommuner
och regioner att öka avsättningen från 30 till 31,5
procent.

Kommunernas skattesatser
Den totala kommunala skattesatsen för kommuner
och regioner minskar i genomsnitt med 3 öre 2022
och uppgår till 32,24 procent. Den kommunala
skattesatsen minskar i genomsnitt med 4 öre
medan skattesatsen till regioner är oförändrad.
Det är 5 kommuner som höjer skattesatsen
2022 medan 28 kommuner sänker. Ingen region
ändrar sin skattesats. Under år 2022 kommer inga
skatteväxlingar att genomföras.

Befolkningsutveckling
och prognos
Den 31 december 2021 hade Karlskoga 30 437
invånare enligt statistik från statistiska centralbyrån
(SCB). Detta innebär en ökning med 174 invånare
vilket motsvarar en ökning med +0,6 procent
jämfört med föregående år. Födelseunderskottet
var -27, flyttningsöverskottet var +154 samt SCBs
justeringspost var +47 personer för 2021.
Befolkningsprognoser är svåra att göra med tanke
på vad som händer i omvärlden och på grund av
eftersläpningar i prognoser och statistik. SCBs
prognoser är automatgenererade och baseras på
historiska data. En offensiv kommun som lyckas
öka bostadsbyggandet och matcha efterfrågan får
därmed alltför pessimistiska befolkningsprognoser
av SCB.

De premiebestämda pensionerna innebär något
högre kostnader för kommunsektorn som
arbetsgivare, men å andra sidan blir pensionerna
mer förutsägbara och det blir enklare att räkna på
pensionskostnaderna kommande år.
Befolkningsutveckling i Karlskoga 2016-2021

Förändring mot föregående år
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

30 538

30 413

30 419

30 381

30 263

30 437

-125

6

-38

-118

174

Utmaningar
Utmaningar och
och möjligheter
möjligheter

Utmaningar och möjligheter samt
händelser av väsentlig betydelse
Planering för 32 000
invånare 2025
Kommunstyrelsen har beslutat om målet att
Karlskoga ska växa och bli minst 32 000 invånare
år 2025. För att nå målet har kommunen tagit
fram ett antal prioriterade projekt. Personal från
avdelningen för näringsliv- och tillväxt deltar i
arbetet med nästan alla dessa projekt, och ansvarar
för tre av dem: attraktiva bad- och strandområden,
nya och attraktiva bostadsområden samt E18 är en
välkomnande genomfart.

Attraktiva bad- och strandområden
Karlskoga kommun har som målsättning att
strandområden vid Möckeln ska locka människor
från många håll med mängder av nöjesaktiviteter
och vackra naturområden som kompletteras
med ett stort och varierat utbud av matställen
och träffpunkter. Flera möjligheter ska erbjudas
att aktivera sig som passar olika åldrar och
intressen. Uppdraget omfattar området från gamla
småbåtshamnen till Sandviksbadet.
En förstudie med gestaltningsförslag har tagits
fram för att vidareutveckla rekreationsområdet
mellan gamla småbåtshamnen och Boforsudden. I
förstudien kom det fram att området har potential
att utvecklas som rekreationsområde. Många
funktioner finns redan idag, men att vidareutveckla
hela området skulle göra det mer attraktivt för både
Karlskogabor och besökare oavsett ålder. Projektet,
som kommer att pågå i flera år, blir indelat i etapper
med start vid gamla småbåtshamnen där bland
annat en gästbåts- och solbrygga ska byggas samt en
toalett och en grillplats ska tillföras.
Attraktiva bad- och strandområden omfattar även
projektet ”Aloha Karlskoga” som startade under
2021. Syftet är att få invånare och besökare att
upptäcka de kilometerlånga stränderna längs
Möckeln som finns nära centrum. Feriearbetare
som slutat årskurs 9 anställdes för att hjälpa
besökare tillrätta, låna eller hyra ut strandleksaker
och SUP-brädor samt att vara ett trevligt inslag
i strandlivet. Initiativet var mycket uppskattat
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och efterfrågas av både invånare och besökare
även inför nästa badsäsong. Målsättningen är att
utveckla projektet ytterligare under 2022 genom fler
aktiviteter än tidigare och genom att involvera fler
föreningar och organisationer.

Nya och attraktiva bostadsområden
Karlskoga kommun har en tydlig målsättning när
det kommer till bostadsutveckling där målet är att
möjliggöra minst 700 nya bostäder som ska vara
sålda senast 2025. Sedan kommunen påbörjade
arbetet för att uppfylla målsättningen har cirka 150
bostäder byggts. Ur ett 10-årsperspektiv är resultatet
väldigt bra, men det är inte tillräckligt utifrån målet
med minst 700 nya bostäder till 2025.
Karlskoga kommun har ändrat kommunens
arbetssätt för bostadsutveckling för att kunna
uppnå målet. Bland annat har en ny organisation
skapats som effektiviserar och snabbar på arbetet
med att möjliggöra nya bostäder. Detta har även
medfört att kommunen har gått från ett bevakande
till ett mer proaktivt och utåtriktat arbetssätt, där
service, effektivitet och tillgänglighet har varit
ledorden för processen. Arbetet har dessutom fört
med sig att processen gällande allt från kontakt
med byggaktörer till detaljplan och avtalsskrivning
blivit mycket mer flexibel. Det nya arbetssättet
har varit väldigt uppskattat av byggaktörer och
lett till en utveckling som framöver kommer
ge tydligare resultat. I likhet med arbetet kring
näringslivsutveckling är bedömningen att resultatet
av arbetet kommer först efter några år. Anledningen
till denna bedömning beror på att processen med
allt från planering, bygglov, försäljning av bostäder
till att locka aktörer, är väldigt långdragen och att
resultaten blir tydliga först efter några år.
Det har också funnits flera aspekter som gjort att
processen kring bostadsutvecklingen inte varit
fullt lika positiv som näringslivsprocessen. Bland
annat har coronasituationen försenat processen
när det gäller möten men också lagt hinder för
möjligheterna att se exploateringsytorna fysiskt.
Pandemin har även medfört stora förseningar

Utmaningar och möjligheter

av leveranser och framför allt ökade kostnader
gällande byggmaterial, där vissa produkter
har ökat med 30–50 procent. Dessutom har
coronasituationen, med bortfall av personal,
påverkat kommunens arbete negativt. Framför allt
har det orsakat förseningar av bygglov. En annan
del som påverkat utvecklingen negativt är att
investeringsstödet har tagits bort. Karlskoga har
ett tämligen gammalt lägenhetsbestånd där få nya
hyresrätter har tillkommit på senare år. Här har en
del byggare bedömt att nyproduktionshyrorna är för
höga jämfört med hyrorna för de lägenheter som
redan finns på orten.
Trots att det finns stora orosmoment som
kommunen inte kan styra över så är bedömningen
att bostadsutvecklingen framöver kommer vara
väldigt positiv. Bland annat har kommunen tecknat
fler markanvisningar och har fler bygglovsärenden
kopplat till bostäder, än någonsin tidigare.
Karlskoga har kommit till ett läge då kommunen
har så många intresserade aktörer, att vi behöver
hushålla med mark för bostadsändamål. Ytor som
för några år sedan ansågs som osäljbara är numera
väldigt intressanta, detta gäller för områden i
hela tätorten. Det stora intresset har lett till att
kommunen kan ta betydligt högre priser för marken
än tidigare och kan dessutom ställa högre krav på
gestaltning och miljön omkring bostäderna.
Bedömningen är att processen kring byggandet
av 300 bostäder med största sannolikhet kommer

påbörjas under 2022, och ett liknande antal
bostäder kommer att påbörjas under 2023. Utifrån
målsättningen med minst 700 nya bostäder till
2025, så ligger bostadsplaneringen i fas eller till
och med bättre än den offensiva målsättningen.
Den stora anledningen till att lokala, regionala
och nationella aktörer har ett stort intresse för att
bygga i Karlskoga är främst den stora efterfrågan
på bostäder men också att kommunen i stort mår
väldigt bra. Det finns generellt en stor efterfrågan
på allt från mindre hyreslägenheter till stora
villor. Framför allt efterfrågas moderna lägenheter
i centrala eller andra attraktiva lägen samt
villatomter.
Det stora intresset för att bygga bostäder gör det
viktigt att planera ny mark och även hitta nya
lägen för bostäder. Det finns en detaljerad plan
för bostadsutvecklingen som sträcker sig fram till
2025. Planen inbegriper allt från detaljplanering,
vilka aktörer som kommunen ska samarbeta
med, vilka bostadsområden vi ska exploatera, till
upplåtelseform och typ av boende.

E18 är en välkomnande genomfart
Målsättningen med detta projekt är att genomfarten
längs med E18 ska vara som ett långt, välkomnande
och tilldragande skyltfönster som öppnar upp och
ger information om vad som finns att uppleva här.
Infarterna från Karlstad och Örebro är välvårdade
och skapar nyfikenhet och intresse för staden.
Under året har infarterna från Karlstad och Örebro
förbättrats då de gamla infartsskyltarna ersatts av
nya digitala skyltar. Infarterna kommer förbättras
ytterligare under kommande år då avsikten är att
få upp en Karlskogaskylt vid den östra infarten
under första halvan av året. Kommunen har nu fått
tillstånd att sätta upp skylten och upphandlingen
är avklarad. Även belysningen vid båda dessa
infarter och på fler platser kommer ses över under
året. Under året har en del markåtgärder utförts,
bland annat borttagning av sly och annan oönskad
vegetation vid Timsälven och området Ekeby. Vid
flera platser längs med E18 har ängsblommor
planterats. Markåtgärderna kommer fortsätta under
2022 då sly och annan oönskad vegetation kommer
att tas bort även vid Sandviken och Ekeby.
Karlskoga kommun har inventerat lämplig mark för
etablering längs med E18. Två områden har särskilt
pekats ut som lämpliga som etableringsområden,
Botorp och Valåsen/Våtsjön. För att gå vidare med
dessa områden kommer två förstudier utföras
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för att bedöma om det är möjligt att gå vidare
med detaljplan för dessa områden. En del andra
intressanta etableringar är på gång eller under
uppbyggnad längs med E18. Ett par av dessa
potentiella etableringar får betraktas som mycket
stora. Utöver ovan åtgärder undersöks möjligheten
att sätta upp en figur som hologram i en av
cirkulationsplatserna längs med E18.

Planer på lägenheter och
nytt vård- och omsorgsboende
Under 2020 tecknade kommunen avtal med en
fastighetsaktör om att kombinera byggande
av 40 bostadslägenheter i stadskärnan
(Katrinedalstomten) med ett nytt vård- och
omsorgsboende med 80 platser, varav 32 nya platser.
Beslutet att genomföra projektet överklagades och
har sedan 2020 handlagts i olika instanser. För
tillfället går det inte att bedöma utfallet och om
projektet kan genomföras.
Det finns, enligt en enkät 2018 till alla invånare
som fyllt 55 år, en väldigt stor efterfrågan på fler
bostäder anpassade för äldre. Sådana bostäder
bör lokaliseras centralt eller i lägen med tillgång
till service. Som en del i det planerade vård- och
omsorgsboendet ovan är tanken att Torpdalen
avvecklas och byggs om till trygghetsboende. Även
något av de andra bostadsutvecklingsprojekten kan
få en inriktning mot äldre.

Näringsliv
Karlskogas näringsliv har trots ytterligare ett år
med mycket speciella och svåra omständigheter,
gått oerhört bra. Industrin har fortsatt i full fart
med väldigt starka orderingångar för de större
företagen i kommunen. En viktig orsak till att
näringslivet gått så bra, är att kommunen har en
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stor del försvarsindustri, som påverkats ganska
lite av pandemin. Det är förstås också en gynnsam
situation för underleverantörer i alla led. Även de
små och mellanstora byggföretagen har haft ett
bra år och en positiv trend syns för nyetableringar
och ometableringar som efterfrågar fler och större
lokaler. Bland nyetableringarna finns ett större
telekommunikationsbolag, som på sikt kommer
medföra många arbetstillfällen.
Karlskogas välmående näringsliv har under året
även blivit tydligt i undersökningar, rankingar
och liknande. Främst och kanske mest glädjande
är att Karlskoga utmärker sig som en av de
bästa kommunerna i Sverige om man ser till
nettoomsättning vilket visar tydligt att vi har
ett välmående näringsliv. Att näringslivet går
bra och mår bra syns också tydligt i exempelvis
Svenskt näringslivs ranking där Karlskoga klättrat
ytterligare från plats 177 till plats 83. Sett över de
senaste fem åren tillhör Karlskoga en av de tio
kommuner i landet som utvecklats allra bäst. I
våras hamnade Karlskoga också på plats 34 av de
181 kommuner som deltog i en mätning av Nöjd
kund-index gjord av Sveriges kommuner och
regioner (SKR). Då var Karlskoga också en av enbart
åtta kommuner i hela landet som fick toppbetyg
på samtliga områden som mäts. Det finns många
förklaringar till att Karlskoga utmärker sig positivt
gällande näringslivsutvecklingen i kommunen.
Bland annat har kommunen arbetat målmedvetet
enligt kommunens näringslivsstrategi som har
involverat företag i kommunen, tjänstepersoner och
politiker. Karlskoga kommun har dessutom haft ett
nära samarbete med näringslivsorganisationer, som
Möckelnföretagen, Företagarna, Västra Bergslagens
Industriförening, med flera.
Arbetsmarknaden i Karlskoga är bred och
diversifierad och det finns fortsatt en utmaning
med kompetensförsörjningen i samband med att
företag växer och utvecklas. Den kommunalt ägda
verksamheten iKarlskoga arbetar därför aktivt
för att synliggöra behovet, attrahera personal till
Karlskogaregionen och skapa en nära kontakt
mellan skolan och företagen. Det har under året
genomförts många satsningar för att tillgodose
kompetensförsörjningen.
Karlskoga kommun deltar aktivt i många
samarbeten. Mest lyckosamt är samarbetet med
Business Region Örebro (BRO), där investeringar,
etableringar och gemensam marknadsföring är
några av initiativen. Relationen till Region Örebro
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län, Örebro universitet, Örebro kommun och till
Örebro läns övriga kommuner är mycket god. Ett
exempel på en service som Karlskoga kommun
och BRO tagit fram tillsammans är Timbanken,
där företagare får fem kostnadsfria timmar med en
affärsrådgivare. Timbanken riktar sig till de som vill
utveckla sitt företag i Örebro län. Genom BRO får
Karlskoga kommun även kontakt med företag som
vill etablera sig i Örebroregionen.

Handel
Karlskoga har jämfört med kommuner i samma
storlek en betydligt mer välmående och varierad
handel. I kommunen finns de flesta nationella
kedjor och flera lokala aktörer. Det stora utbudet
gör att Karlskoga kan erbjuda ett heltäckande
sortiment för invånarna.
Handelns utredningsinstitut (HUI) har presenterat
att handeln i Karlskoga har klarat sig mycket bättre
under pandemin än i jämförbara städer. Karlskogas
invånare har visat stor lojalitet mot de lokala
butikerna, arbetsgivare har stöttat med att ge sina
anställda presentkort och butikerna själva har varit
aktiva med olika erbjudanden.
Detaljhandel med kläder, hotell- och delar av
besöksnäringen är de mest drabbade branscherna i
Karlskoga även om man kan se en tydlig förbättring
från föregående år. Restaurangerna i Karlskoga
har inte tagit så stor skada som befarat. I samband
med restriktionerna har det varit mer besvärligt,
men under perioder utan restriktioner har
invånarna gärna ätit lunch och middag på de lokala
restaurangerna. Det har gått bra att hämta mat och
vissa restauranger har även erbjudit utkörning.

Destinationsutveckling
Karlskoga kommun ingår i flera nätverk kopplade
till destinationsutveckling. Det viktigaste är det
regionala nätverket med Region Örebro län och
företrädare för Örebro läns kommuner, samt
samarbetet med Visit Värmland och företrädare
för Värmlands kommuner. Genom regionerna når
Karlskoga omvärlden via Visit Sweden, vars uppdrag
är att i utlandet marknadsföra Sverige som ett
attraktivt besöksmål. De två senaste åren har dock
marknadsföringen i huvudsak skett mot svenska
marknaden.
Lokalt har Karlskoga och Degerfors
länge samarbetat kring turism.
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Besöksnäringsverksamheterna kompletterar
varandra och restiden är kort mellan kommunerna.
Samarbetet sker främst inom fiske, cykling,
vandring, guidning och upplevelser i naturen med
målet att nya företag och föreningar ska bildas som
kan erbjuda besökare en fin vistelse. Kommunerna
själva, eller i samverkan med regionerna, erbjuder
utbildning och utveckling för turismaktörerna för
att få fram efterfrågade turistupplevelser.
Under namnet Visit Karlskoga Degerfors delar
kommunerna på kostnaderna för marknadsföring.
Tryckt material som Turistguiden, ”Stunder att
minnas” samt en karta över tätorter och landsbygd
delas ut när besökarna är på plats. En ny webbsida
för turism, visitvarmland.com/karlskoga, har
lanserats under 2021. Här finns tips för den som vill
förgylla tillvaron på hemmaplan, men tanken är att
den också ska locka besökare till Karlskoga.

Utmaningar och möjligheter

Återetablering av Bergslagens
artilleriregemente
Bergslagens artilleriregemente A9 ska återetableras
i Kristinehamn och Karlskoga enligt beslut i
riksdagen den 15 december. Kristinehamns
kommun, Region Värmland och Region Örebro har
tillsammans med Karlskoga kommun de senaste
åren jobbat hårt med frågan om en återetablering
av ett regemente i Kristinehamn/Karlskoga. A9 i
Kristinehamn/Karlskoga ska enligt beslutet börja
byggas upp under åren 2021–2025, och nå full
kapacitet någon gång under perioden 2026–2030.
Det handlar om en successiv utveckling, och en
hel del är fortfarande oklart, exempelvis exakt var
regementet ska lokaliseras. Kommunens uppdrag
just nu är att bistå försvaret, planera och avsätta
resurser för att genomföra etableringen och skapa
förutsättningar för allt vad en återetablering
innebär.

Kommunikationer
Arbetet med att öka trafiksäkerheten på E18
genom Karlskoga är ett långsiktigt arbete som
pågår löpande. Det högsta prioriterade objektet,
ombyggnaden av Ekebykorset i västra Karlskoga
till cirkulationsplats med tunnel för gående och
cyklister, påbörjades under 2020 men stötte under
hösten samma år på problem som gjort att arbetet
stått stilla i princip hela 2021. Skälet är geologiska
förhållanden som påverkar grundvattennivån.
En utrednings- och tillståndsprocess pågår och
preliminärt kan ombyggnaden starta igen framåt
sommaren 2022. Samtidigt som Ekebykorset byggs
om pågår förberedelser för de båda ljusreglerade
korsningarna Sommarvägen och Österleden
vid östra infarten. Den statliga finansieringen,
eftersom Trafikverket är huvudman och finansierar
ombyggnaderna på E18, är en utmaning eftersom
allt mer pengar styrs om till järnväg, kollektivtrafik
och cykel. Ambitionen är dock att ett inledande
utredningsarbete ska kunna starta under 2022.
Det finns både efterfrågan och behov av ett
antal nya gång- och cykelvägar i olika riktningar
ut från Karlskoga. Högst prioriterad är en ny
gång- och cykelväg längs Österviksvägen (väg
555), från E18 till Bricketorp där kommunen har
flera bostadsutvecklingsområden på gång. Vissa
utredningsarbeten kommer att påbörjas under
2022. En gång- och cykelväg längs väg 205 från
Harenkorset till Äspedalsvägen har haft näst
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högsta prioritet. Men här har en tidigareläggning
av projektet möjliggjorts genom samordning
med att Karlskoga Energi & Miljö anlägger en ny
vattenledning från vattenverket. Sträckan förväntas
därför bli klar redan under 2022. Kompletteringar
av gång- och cykelvägsnätet inom tätorten
pågår löpande. Under 2021 antogs en cykelplan
för Karlskoga kommun med riktlinjer för ett
stomcykelnät och andra ställningstaganden för att
få fler att använda cykel som transportmedel.

Arbetet med Nobelbanan
Kommunen har under lång tid drivit på och
samordnat utredningar om en framtida Nobelbana
(del av sträckan Oslo–Stockholm). Numera drivs
processen av bolaget Oslo–Stockholm 2.55 som är
samägt av en rad regioner och större kommuner
i stråket mellan huvudstäderna, bland annat
Värmland/Karlstad och Örebro. Allt fler regioner
och kommuner har uppmärksammat värdet av
en snabbare järnvägsförbindelse och det arbete
bolaget gör, och vill ha ett delägarskap eller delta på
annat sätt. Det gäller även parter på norska sidan av
gränsen. Järnvägsprojektet har gått framåt mycket
snabbare än vad som ansågs möjligt bara för några
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år sedan. En rad beslut både i Sverige och Norge har
tagit frågan framåt det senaste året men det återstår
sannolikt ytterligare några år innan det finns ett
konkret beslut om att genomföra hela projektet. På
nationell nivå prioriteras närmast, enligt förslaget
till ny Nationell plan för transportinfrastrukturen,
att fullt ut utreda och bestämma läge för den
gränsöverskridande sträckningen mellan Arvika
och Oslo (vanligen benämnd ”Grensebanan”).
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie från 2017 fastslår
att det behövs en bättre järnvägsförbindelse mellan
Oslo och Stockholm, inklusive en ny bandel mellan
Kristinehamn och Örebro via Karlskoga. Eftersom
Trafikverket uppgett att man redan 2022 ska börja
titta på sträckningsalternativ för Nobelbanan, har
Nobelbanekommunerna beslutat att det inte längre
behövs en gemensam FÖP (fördjupad översiktsplan)
för Nobelbanan. Det underlag (möjlighetsstudien)
från 2016, som togs fram med hjälp av konsult,
av de fem kommunerna i Nobelbanestråket och
som visar de mest troliga sträckningslägena,
har vartefter andra utredningar gjorts i berörda
kommuner fått allt mindre relevans. Undantaget är
dock Karlskoga där inget framkommit som ger skäl
att ompröva var en framtida järnvägssträckning är
mest sannolik och därför ska det stråket skyddas
från exploatering och andra intressen. Karlskoga
ska fortsätta vara aktiva i detta arbete och titta
närmare på vilka konsekvenser en ny järnväg med
ett stationsläge söder om Storängen skulle få för
närområdet, för hela tätorten och även regionalt.
Det sker främst genom ett programarbete som
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fortsätter under 2022, där kommunen som en
extra insats ställt berörda ytor till förfogande för
en årlig europeisk arkitekttävling med namnet
Europan, där unga arkitekter får tävla med
förslag och utvecklingsidéer runt stationsplatsen.
Arkitekttävlingen avslutades under januari
2022. Det är dock inte bestämt hur de vinnande
tävlingsförslagen ska användas i det fortsatta
programarbetet.

Vattenförsörjning
Kommunen har, i enlighet med ett beslut 2017
om utökat verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster, de senaste åren byggt ut vatten
och avlopp för att göra fler områden attraktiva för
bostadsbyggande. Men även för att skärpningar i
VA-lagen lett till att kommunernas ansvar för att
förse flera bebyggelseområden med allmänt vatten
och avlopp har ökat. 2018 startade arbetet genom
införlivandet av tidigare enskilda avloppsnät runt
Lonnen, i Villingsberg samt vid Dammängen.
Samtidigt startade de fysiska utbyggnadsarbetena
med överföringsledningen till Villingsberg, vilket
gjort att exempelvis alla nya tomter som sålts
vid Halvarsviken kunnat förses med allmän VAanslutning. Under 2021 har utbyggnad av VA pågått
vid Våtsjötorpsområdet som är det enskilt största
bebyggelseområdet som ingick i beslutet om utökat
verksamhetsområde. Parallellt har projektering
pågått av nästa större utbyggnadsområde, Östra
Lonntorp vid Lonnen.
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tidigare låg på kommunstyrelsens ledningskontor.
Utredningsarbetet, som främst rör provtagning i
Malmlången och Alkvettern har pågått under 2021
och fortsätter under 2022.

Karlskoga Energi & Miljö aviserade 2020 att man
ville ompröva beslutet om att utreda ett fullskaligt
reservvatten för hela Karlskoga kommun för att
helt inrikta sig på att utreda en ny råvattentäkt
och under tiden pausa reservvattenfrågan. Skälet
är att det redan 2019, när beslut togs om en
fördjupad utredning för sjön Malmlången, stod
klart att befintligt råvattenintag vid Timsbron
är mer påverkat än man tidigare trott. Förutom
riskerna med föroreningar från Kilstaområdet
visar provtagning av PFAS (en grupp kemiska
ämnen som finns i bland annat flamskyddsmedel)
att oroväckande nivåer uppnåtts i råvattentäkten,
även om de inte överskrider dagens riktvärden.
Kommunen beslutade därför att även utreda en flytt
av nuvarande råvattenintag till en plats uppströms
Lonnen och att Malmlången snarare var aktuell
som primär råvattentäkt än som reservvattentäkt.
Karlskoga Energi & Miljö ansåg dock att det skulle
bli ett alltför omfattande åtagande att driva båda
dessa processer samtidigt och i februari 2021
tog kommunstyrelsen ett beslut om att pausa
reservvattenfrågan för att helt koncentrera sig
på att utreda en ny råvattentäkt. Därutöver
tog bolaget också på sig det fulla ansvaret för
utredningsarbetet med nytt råvatten, något som
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Degerfors kommun valde 2019 att prioritera en
ombyggnad och förstärkning av sin befintliga
vattentäkt och är därför inte delaktiga i
det nu aktuella utredningsarbetet men är
fortfarande intresserade av en framtida reserv-/
nödvattenlösning tillsammans med Karlskoga.
Fortsatt gäller beslutet att kommunen avbrutit
arbetet med ett nytt skyddsområde för befintlig
vattentäkt eftersom en utfasning av nuvarande
råvattenintag anses oundvikligt oavsett vilket
alternativ av ny råvattentäkt som i slutändan
väljs. Detta beslut är viktigt i sig då det ger större
flexibilitet för etableringar i östra Karlskoga då
Kilstabäckens anslutning till Lonnen efter att
nuvarande råvattenintag fasats ut, inte längre kan
påverka dricksvattenkvaliteten i Karlskoga.
Under 2021 säkerställdes att Karlskoga och
Degerfors gemensamma produktionskök vid
Storängen kan förses med reservvatten genom
uppkoppling mot Degerfors dricksvattennät.
Det är samma lösning som redan används för
Karlskoga lasarett. Projektering av tillkommande
ledningssträcka bör kunna inledas under 2022 och
anslutningen vara klar under 2023.

Finansiella utmaningar
Karlskoga kommun och kommunens helägda
bolag har tidigare gjort stora investeringar som
finansierats med banklån. Kommunen byggde en ny
gymnasieskola och färdigställde en ny brandstation.
Energibolagets satsningar på vattenkraft och biogas
för cirka tio år sedan gjorde att kommunkoncernens
samlade låneskuld sedan dess 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. Kommunens likviditet
har de senaste fem åren förbättrats med cirka
175 miljoner kronor. Det innebär att kommunens
nuvarande investeringsprojekt och de närmaste
årens investeringar kan finansieras med egna
medel i stället för nya banklån, förutsatt att
kommunfullmäktiges finansiella mål uppnås
varje år.

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

Måluppfyllelse och god
ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommunerna ha
en god ekonomisk hushållning. Karlskoga
kommuns mål- och resultatstyrning stöder
arbetet med god ekonomisk hushållning genom
att kommunfullmäktige för varje år fastställer
finansiella mål och övergripande verksamhetsmål
(fullmäktigemål). Dessa följs sedan upp i
delårsrapporter och i förvaltningsberättelsen.
Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk
hushållning bland annat att varje generation själv
måste bära kostnaderna för den service som den
konsumerar. Kommunen måste därför alltid göra en
avvägning mellan ekonomi och verksamhet, både
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
utvecklingsarbete och visa prioriterade
inriktningar. Verksamhetsmålen behövs också för
att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig
verksamhet och för att tydliggöra uppdraget mot
medborgarna och vilka resultat kommunen når
med hjälp av de resurser 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
resultatstyrning. 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 samt säkrar en god
ekonomisk hushållning.
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Den röda tråden – styrkedjan
Den röda tråden består av fyra nivåer –
vision, fullmäktigemål, nämndmål samt
mål och aktiviteter för verksamheten.
Kommunfullmäktige har fastställt visionen och
beslutar vilka kommunövergripande mål som
ska gälla (fullmäktigemål). Dessa mål gäller alla
verksamheter och är inriktningsmål. Kommunen
gör målen mätbara genom att följa indikatorer som
är kopplade till varje mål. Med utgångspunkt i sina
olika uppdrag beslutar sedan kommunstyrelsen och
nämnderna om 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 kommunfullmäktige.
Syftet är att följa upp om nämnderna når sina mål
och resultat, och se om man måste vidta åtgärder
direkt eller planera åtgärder inför kommande år.
Den ekonomiska uppföljningen görs varannan
månad och rapporteras till kommunstyrelsen.
Utöver rapporteringen till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige kan varje nämnd besluta om
tätare, eller annan typ av, rapportering.

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

Finansiella mål
Karlskoga kommun har två finansiella mål,
överskottsmålet och likviditetsmålet, som är
viktiga för att bygga en stark, långsiktig och hållbar
ekonomi.

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. Tidsperioden är anpassad till den beslutade

treårsbudgeten. För att nå långsiktighet i beslut
som påverkar verksamheternas omfattning och
kvalitet tillämpar kommunen treårsbudgetering.
Med detta finansiella mål kan kommunen vid en
tillfällig minskning av intäkter undvika kortsiktiga
neddragningar av verksamheter som kanske senare
måste byggas upp igen. Sexårsperioden syftar till
att utjämna svängningar i skatteunderlaget över en
konjunkturcykel och därmed skapa större stabilitet
för verksamheterna.
I tabellen nedan för åren 2017–2022 finns resultat
för 2017–2021 och budget för 2022.

Simulering av överskottsmålet

KF mål: +2 % över 6 år

2017
utfall

2018
utfall

2019
utfall

2020
utfall

2021
utfall

2022
budget

Summa
2017-2022

7,0 %

3,9 %

2,3 %

7,2 %

7,9 %

0,6 %

28,9 %
Mål 12,0 %

Resultatet för 2021 var ett överskott på 7,9 procent jämfört med budgeterade +0,9 procent. Målet är uppfyllt.

Likviditetsmålet
Likviditetsmålet mäter kommunens
självfinansieringsgrad för investeringar under en
rullande femårsperiod. Självfinansieringsgraden
visar hur stor del av investeringarna som
kommunen finansierat med egna medel, det vill
säga de skatteintäkter som återstår när den löpande
verksamheten betalats. Självfinansieringsgraden
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 istället för att behöva låna.
Kommunens mål är minst 100 procent när den
rullande femårsperioden summeras. Tabellen
nedan visar resultatet 2021 tillsammans med åren
2017–2020.

Investeringars självfinansieringsgrad under fem år (mnkr)
2017

2018

2019

2020

2021

Årets resultat

121,7

69,1

42,0

135,0

154,5

Avskrivningar

63,3

67,8

75,0

82,7

88,8

Årets resultat + avskrivningar

185,0

136,9

117,0

217,8

243,3

Investeringar

89,3

117,5

134,7

151,3

198,4

Självfinansieringsgrad i % per år

207 %

116 %

87 %

144 %

123 %

Självfinansieringsgrad i % summering av fem år

Kommunens mål är minst 100 procent vid summering av en rullande femårsperiod.
Resultatet efter 2021 blev 130 procent vilket innebär att målet är uppfyllt.
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130 %

Måluppfyllelse och
och god
god ekonomisk
ekonomisk hushållning
hushållning
Måluppfyllelse

Måluppfyllelse
Måluppfyllelse

Nivåer för indikatorer

Trend de senaste åren

Målet bedöms möjligt
att uppnå

Uppfylld nivå
(>95 % av målvärdet)

Utvecklingen är positiv

Målet bedöms delvis
vara möjligt att uppnå

Delvis uppfylld nivå
(80-95 % av målvärdet)

Ingen tydlig utvecklingsriktning

Målet bedöms inte
möjligt att uppnå

Inte uppfylld nivå
(<80 % av målvärdet)

Utvecklingen är negativ

Bedömning är inte möjlig

Ingen utvärdering

Ingen bedömning

Fullmäktigemål

Måluppfyllelse

Mål 1. En god start
Mål 2. Ett gott liv
Mål 3. Ett gott näringslivsklimat
Mål 4. Ett gott miljöarbete
Mål 5. Ett gott åldrande

Den sammanlagda bedömningen av
fullmäktigemålen är att två mål uppnås helt och
hållet och tre mål uppnås delvis. Båda de finansiella
målen uppnås helt. Sammantaget bedöms därför
att Karlskoga kommun uppfyller en god ekonomisk
hushållning i sina verksamheter.

Målstyrning och
kommunfullmäktiges ambition

Vision Karlskoga

Delmålen sätts upp som en utmanande men
realistisk nivå att uppnå i slutet av den givna
tidplanen.

Karlskoga kommuns vision skapar en gemensam
målsättning samtidigt som det är vårt högsta
beslutsdokument där vi styr kommunen i en
gemensam riktning. Visionen är också den röda
tråden i kommunens styrning och bidrar till att
synliggöra Karlskoga för omvärlden på ett positivt
sätt.

Det välkomnande, kloka och
innovativa Karlskoga
Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår
framtid. Tillsammans gör vi som lever, verkar och
bor i Karlskoga vår vision till verklighet.
Visionen talar till de människor som berörs av den
och behöver förverkligas med gemensamma krafter.
Karlskoga kommun, genom fullmäktiges mål,
ska spegla politikens intentioner och bidra till att
Karlskoga når ambitionen i visionen.
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Fullmäktigemålen följs upp i augusti samt
i årsredovisningen. Måluppfyllelsen för
fullmäktigemålen bygger på en bedömning utifrån
resultaten av fullmäktiges indikatorer.

Kommunfullmäktiges slutliga mål är alltid 100
procent eller motsvarande beroende på mätmetod,
(kan till exempel vara 0 % eller plats 1).

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

Mål 1. En god start

Bedömning

Karlskoga minskar barngrupperna i förskolan och
välkomnar privata initiativ. Hundra procent av
barnen i Karlskoga ska ha godkända kunskaper i
svenska och matematik när man lämnar lågstadiet.
Alla elever som går ut grundskolan ska vara
behöriga till gymnasiestudier.

Kommentar:
Bedömningen är att mål 1 delvis uppfylls. Avsaknad
av faktiskt data för två indikatorer försvårar
möjligheten att genomföra en kvalitetssäkrad
bedömning. Kommentarerna till de indikatorer som
saknar data visar en positiv utveckling.

Indikator

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i
förskolan, kommunal regi, antal

5.7

5.7

5.1

5.3

Kommentar:
I riket går det 5,2 barn per heltidstjänst i
förskolan. Observera att resultatet är baserat på
föregående års data. Antalet barn per heltidstjänst
har legat relativt konstant under en längre
tid. Personalens utbildning och kompetens
är den viktigaste kvalitetsfaktorn i förskolan,
men även personaltätheten relaterat till antal
barn, barngruppens sammansättning (såsom
socioekonomiska förhållanden) och den fysiska
miljön (såsom lokalernas storlek och miljöns
utformning) är faktorer som påverkar vad som kan
anses vara en lämplig storlek på barngruppen. Att
enbart titta på personaltäthet ger ingen fullständig
bild av kvaliteten, men är ett mått för att mäta
förutsättningar för ett gott lärande för barn i
förskola.

Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Elever i åk 3 som deltagit och
klarat alla delprov för ämnesprovet
i svenska och svenska som
andraspråk, kommunala skolor, andel
(%)

Alla

67 %

-

-

80 %

Flickor

80 %

-

-

Pojkar

55 %

-

-

De nationella proven för årskurs 3 har genomförts
våren 2021. Skolverket har inte krävt någon
inrapportering. Detta med hänvisning till lärarnas
arbetsbelastning på grund av covid-19-läget.
Det finns därför inte någon sammanställd och
tillförlitlig provstatistik att tillgå. Alternativ statistik
för berörd elevgrupp är elevernas omdömen i
ämnet svenska. 85 procent av eleverna i årskurs 3
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Trend

Det senaste året har präglats av covid-19pandemin och många insatser har genomförts
för att förskolans verksamheter ska vara säkra
arbetsplatser. På grund av pandemin har förskolans
verksamhet haft förhöjd grundbemanning, vilket
medfört att antalet barn per årsarbetare sjunkit. Att
antal barn per årsarbetare i förskolan har minskat
under 2021 bedöms alltså vara en effekt av den
pågående pandemin. Personalen i förskolorna
vittnar om att den förhöjda grundbemanningen
resulterat i en lugnare och tryggare arbetsmiljö
för både barn och personal. Detta i sig är en bra
grund för ökad kvalitet och lärande i förskolan.
Samtidigt behöver resultatet för denna indikator
förhållas till den ökade sjukfrånvaron för förskolans
personal. Sjukfrånvaron i procent ackumulerat
valt kalenderår 2019 var i november 7,37 och 2021 i
november var den 10,29.

Indikator

Kommentar:

Bedömning

Bedömning

Trend

bedöms nå minst godtagbara kunskaper i svenska.
Mellan enheter varierar måluppfyllelsen mellan 73
och 100 procent. Centrala (västra) skolområdet står
för det lägsta respektive högsta värdet.
Sedan 2019 prioriteras tidiga insatser i form av
språkpedagoger i F-1 (förskoleklass till årskurs 1)
respektive en förvaltningsgemensam språkplan
med bas i den så kallade cirkelmodellen. Olika

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

skolor har kommit olika långt i arbetet med att
implementera det förhållningssätt och arbetssätt
som insatserna avser att förstärka och utveckla.
En anledning till variationerna mellan årskurser
är att insatsen inledningsvis varit inriktad mot
förskoleklass och årskurs 1, för att nu alltmer
också kunna möjliggöras för mellanstadiets
personal och elever. Arbetet har handlat om att
säkerställa att alltfler inom F-6 (förskoleklass tll
årskurs 6) kan arbeta och arbetar i enlighet med
beslutade språkplaner samt med de metoder

och material som skrivs fram i planerna. Vilka
kompetensutvecklingsinsatser som behövs för att
lärare ska göra cirkelmodellen som en naturlig
del av sin undervisning har setts över. Under 2022
kommer skolförvaltningen fortsatt följa upp hur
implementeringen fortlöper. Detta så att insatserna
får faktiskt genomslag i undervisningen och på
elevernas lärande, såsom tidigare forskning om
elevers läs- och skrivförmåga påvisat, och då även
som en god bas för att ta till sig och utveckla sitt
lärande i skolans övriga ämnen.

Indikator

Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Elever i åk 3 som deltagit och klarat
alla delprov för ämnesprovet i
matematik, hemkommun, andel (%)

Alla

62 %

-

-

75 %

Flickor

67 %

-

-

Pojkar

57 %

-

-

Bedömning

Trend

Kommentar:
De nationella delproven i matematik har hanterats
i enlighet med Skolverkets anvisningar. Även för
denna indikator kan därför inte någon officiell
provstatistik presenteras. Istället presenteras
lokala resultat rörande omdömen för elever i
årskurs 3 läsåret 2020/21, i detta fall för matematik.
88 procent av eleverna i årskurs 3 nådde minst
godtagbara kunskaper i matematik. Spridningen
mellan skolenheter är 78 till 96 procent. Tre av
enheterna, en i varje skolområde, når minst 94
procent eller mer.
Under 2021 har en matematikplan för åk 4–6
tagits fram och kommer implementeras under
2022. Matematikgruppen och lärare har under
det gångna året fått möta matematikforskare
från Mälardalens högskola. Grundsärskolan
(som inte har nationella prov, men i likhet en
läro- och kursplan att följa) har under året

anställt en matematikpedagog. Till skillnad från
insatserna i svenska har arbetet med att utveckla
undervisningen i matematik påbörjats något år
senare och under lite andra förutsättningar. Arbetet
för 2022 handlar på samma sätt för matematiken
som för svenskan om att följa upp så att de insatser
som nu genomförs också genererar avsedda
effekter. Det handlar även om att säkerställa att
lärarna får den kompetensutveckling som de
behöver för att planen ska implementeras på
korrekt sätt. För matematiken behöver ett fortsatt
arbete ske i rektorsgruppen rörande samordning,
samsyn och samarbete kring matematikämnet.
En annan insats som även matematikämnet ska
vara behjälpt av är Skolverkets riktade insats
Nyanländas lärande som startade under 2021.
Denna insats innebär kompetensutveckling i
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt i
interkulturellt förhållningssätt.

Indikator

Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Elever i åk 9 som är behöriga till
yrkesprogram, kommunala skolor,
andel (%)

Alla

70 %

78 %

83 %

85 %

Tjejer

73 %

78 %

85 %

Killar

66 %

79 %

82 %
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Bedömning

Trend

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

Kommentar:
För andra året i rad ökar andelen behöriga till
gymnasiets yrkesprogram till 83 procent (riket 86
procent).
För samtliga tre högstadieskolor har andelen
behöriga ökat jämfört med föregående år men
det är framförallt Österledskolan som sticker ut
där killarnas skolframgångar har ökat markant.
Andel gymnasiebehöriga killar vid Österledskolan
var 91 procent 2021 jämfört med 51 procent
2019. Österledskolans avgångsklass 2021 har haft
meritvärden över 200 från årskurs 7 (201) till årskurs
9 (220). Nämnda skola har genomfört insatser för
att utveckla en lugn och trygg miljö i skolan, bland
annat genom att minska mängden håltimmar
för eleverna genom god schemaläggning, samt
insatser för att skapa goda relationer mellan lärare
och elever. Fler elever upplever även att de lyckas
med sitt skolarbete vilket påverkar miljön i skolan.
Detta arbete fortsätter att vara prioriterat på
Österledsskolan under 2022.
Även Skrantaskolan har haft en positiv utveckling
de senaste åren och andelen elever som är behöriga
till yrkesprogram har ökat från 68 procent 2019
till 83 procent 2021. Skrantaskolan har satsat
på skolutveckling inom flera områden som
exempelvis mentorskap, eleven, vårdnadshavare
och tvålärarsystemet. Skolledningen bedömer att
det finns en stark vilja hos personalgruppen att bli
ännu bättre.
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Bregårdsskolan har de senaste åren haft cirka
78–80 procent behöriga i årskurs 9 för gymnasiets
yrkesprogram. Bregårdsskolan har erbjudit
lovskola för samtliga elever vid tre olika tillfällen
under året. Under året har flera insatser med
riktat stöd genomförts för de elever som är i
behov av detta och som riskerar att inte nå målen.
Stödet omfattar förutom lovskola också särskilda
undervisningsgrupper, riktat matematikstöd samt
extra anpassningar till elever på både individ- och
gruppnivå i klasserna. Detta arbete fortsätter att
vara prioriterat på Bregårdsskolan under 2022.
Under 2022 kommer förvaltningen att prioritera
insatser mot kommunens högstadieskolor.
Insatserna syftar till att öka måluppfyllelsen genom
förstärkt specialpedagogiskt och socialt stöd för
elever med behov av detta stöd.

Mål 2. Ett gott liv
Alla i Karlskoga som kan, ska arbeta eller studera
utifrån sina egna förutsättningar. Vägen till ett
gott liv börjar med en egen inkomst. Den psykiska
ohälsan ska minska. Boenden ska präglas av
trygghet, attraktivitet och vara utan segregation.
Bedömning

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

Kommentar:
Målet bedöms som delvis uppnått då indikatorerna
har ett varierat utfall. Resultatet gällande
trångboddheten bryter den negativa trenden och
minskar för första gången under tioårsperioden.
Ungdomar ser positivt på framtiden men det finns

skillnader mellan de olika könen när det kommer
till ungdomars välmående. Trygghetsindikatorn
visar en negativ utveckling och stora skillnader
finns mellan de olika könen. Tryggheten har stor
påverkan på förutsättningarna för ett gott liv.

Indikator

Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Vuxna biståndsmottagare med
långvarigt ekonomiskt bistånd, andel
(%) av befolkningen

Alla

1,7 %

1,8 %

1,3 %

1,0 %

Kvinnor

1,6 %

1,6 %

1,3 %

Män

1,7 %

1,7 %

1,3 %

Bedömning

Trend

Kommentar:
Resultatet per 31 december 2021 är att 1,3 procent
av befolkningen har ett långvarigt ekonomiskt
bistånd (i mer än sex månader). Siffran motsvarar
totalt 388 antal personer i kommunen. Det är
förflyttning i positiv riktning jämfört med 2020.
Dock uppnås inte målvärdet på en procent.
En bidragande orsak till minskningen är
kompetensförsörjningsenhetens fokuserade arbete
med att förflytta individer från bidragsberoende till
arbete eller studier. Det strukturerade arbetet som
bedrivs innebär att de som har förmåga kan göra
stegförflyttningar för att komma ut i någon form av
anställning eller studier med stöd från bland annat

handläggare och jobbcoacher. De individer som har
en problematik som gör att de har svårt att göra en
stegförflyttning ut i arbete eller studier blir av den
anledningen kvar längre i ett bidragsberoende.
Enheten har under året arbetat med flera
kompetenshöjande insatser, bland annat
utbildningsinsatser, praktikplatser, samverkan med
sociala företag och föreningar. Men också olika
projekt som exempelvis Glömda gömda resursen.
För att nå framgång gällande arbetslinjen och den
kommunövergripande jobblinjen är tillgången
till praktikplatser och samarbetet i kommunen
avgörande.

Indikator

Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Lämnat etableringsuppdraget och
börjat arbeta eller studera (status
efter 90 dagar), andel (%)

Alla

25 %

48 %

32 %

30 %

Kvinnor

20 %

44 %

-

Män

30 %

57 %

-

Bedömning

Trend

Kommentar:
Den statistik som ligger till grund för uppföljningen
av indikatorn tas fram av Arbetsförmedlingen
som endast lämnat uppgifter om hur många som
lämnat etableringsuppdraget 2021 och fått arbete
på den reguljära arbetsmarknaden efter 90 dagar.
Resultatet på 32 procent innefattar alltså inte de
som gått över till studier. Arbetsförmedlingen
har inte heller lämnat könsuppdelad statistik.
Förvaltningens bedömning är att resultatet är
bättre än 32 procent. Den slutgiltiga siffran finns
tillgänglig i databasen Kolada först i juni 2022 på
grund av eftersläpning av data.
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Det är Arbetsförmedlingen som har huvudansvar
för genomförandet av etableringsprogrammet
som omfattar aktiviteter under högst 24
månader med bland annat samhällsorientering,
arbetsförberedande aktiviteter och SFIutbildning. Arbetsförmedlingen är en viktig
samarbetspartner till socialförvaltningen.
Kompetensförsörjningsenheten deltar i
flera forum där olika arbetsmarknadsfrågor,
åtgärdsförslag och planering sker för att öka
arbetsmarknadsintegreringen för målgruppen
utrikesfödda som berörs av etableringsuppdraget.

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

Utöver det så är kommunen delaktig i
etableringsprocessen genom SFI-utbildning.
Arbetsförmedlingens uppdrag och roll är under
förändring vilket förvaltningen bevakar.

Indikator

Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt
norm 2, andel (%)

Alla

17,2 %

17,3 %

16,2 %

16,0 %

Kvinnor

16,6 %

16,5 %

15,4 %

Män

17,8 %

18,1 %

17,0 %

Bedömning

Trend

Kommentar:
Resultatet för trångboddhet enligt norm 2 (fler än
två personer per rum, kök och vardagsrum oräknat)
är 1,1 procent lägre än senaste mätningen och
bedöms därmed uppnå målvärdet. Indikatorn har
haft en negativ trend de senaste tio åren som bryts
med årets resultat. Denna utveckling är detsamma
för riket som helhet. Notera att resultatet för denna
indikator bygger på föregående års data. Resultatet
visar en lägre trångboddhet för både kvinnor och
män jämfört med tidigare. En mindre skillnad finns
fortfarande mellan de olika könen där männen bor
mer trångbott än kvinnor.

KarlskogaHem har tydligt uppsatta regler
för hur många som får bo i de olika
lägenhetstyperna och detta följs upp redan i
början av uthyrningsprocessen. För att kunna
besvara befintlig efterfrågan på lägenhetstyper
har KarlskogaHem konverterat enrums- och
tvårumslägenheter till större lägenheter. De
konverterade lägenheterna blev färdigställda
under hösten och nya hyresgäster flyttade in under
november månad.

Indikator

Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Andel ungdomar i gymnasiet år 1 som
anger att de mår bra varje dag/ofta,
andel (%)

Alla

87 %

86 %

86 %

90 %

Tjejer

81 %

81 %

79 %

Killar

91 %

91 %

92 %

Bedömning

Trend

Kommentar:
Resultatet är oförändrat trots att årskurs 1 till stor
del haft distansundervisning under hela läsåret.
Elevhälsan har varit mer viktig under det senaste
läsåret med anledning av pandemin. Pandemin har
medfört ett ökat tryck på olika former av hjälp och
stöd av elevhälsans medarbetare. Allt från enskild
undervisning och i små grupper till strukturstöd,
studieteknik, peppning samt att det funnits
möjligheter att göra omprov utanför lektionstid.
Det finns även vårdnadshavare som behövt mer
hjälp från skolan för att kunna hjälpa sina barn
med hemarbete i olika former. Förutom att
speciallärarna och specialpedagogerna har haft
mer att göra under året har även kuratorer och
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skolsköterskor haft mer att göra än normalt med
anledning av att pandemin i vissa fall även lett till
psykisk ohälsa hos eleverna.
Elever med åtgärdsprogram samt de elever som har
stort behov av stöd och hjälp med skolarbetet har
erbjudits att vara i skolan betydligt mer än övriga
elever. Elevhälsan har haft ett tydligt uppdrag att
ta ansvar för att dessa elever fått det stöd och den
hjälp de har rätt till.
Tjejer anger i lägre grad att de mår bra varje dag/
ofta och det överensstämmer med resultatet
för riket. Enligt Ungdomsbarometern finns en
tendens att unga tjejer oroar sig mer för relationer
och studieresultat än vad unga killar gör. Enligt
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elevhälsan är ångest det som en stor andel av
eleverna uppger som anledning till att man mår
psykiskt dåligt.
Skolan är en viktig aktör för att ge förutsättningar
för ett bra mående. Arbetet med studiero, trygghet,

trivsel, bemötande och att eleverna ska lyckas
med sina studier är prioriterade områden i
gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete. En
väl fungerande skolgång är en viktig förutsättning
för ett gott mående.

Indikator

Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Andel ungdomar i gymnasiet år 1 som
uppger att det stämmer mycket bra/
ganska bra att de ser positivt på
framtiden, andel (%)

Alla

96 %

95 %

94 %

98 %

Tjejer

95 %

93 %

94 %

Killar

96 %

96 %

94 %

Bedömning

Trend

Bedömning

Trend

Kommentar:
Flera nationella undersökningar visar att
ungdomars framtidstro har försämrats under
pandemin. Även om resultatet minskat något i
Karlskoga sedan föregående år ser en stor andel
av ungdomarna i årskurs 1 på gymnasiet positivt
på framtiden. Ungdomar kan trivas i skolan och
prestera på ett bra sätt och ändå känna oro för
framtiden. Det är komplext eftersom en mängd
faktorer kan påverka inställningen till framtiden, så
som ensamhet, familjeförhållanden, arbetslöshet,
bostadsbrist, miljöförstörelse och de senaste året
även coronapandemin.
Skolan är en viktig aktör för att ge förutsättningar
för ett bra mående och skapa goda förutsättningar
för ett gott liv. Arbetet med studiero, trygghet,
trivsel, bemötande och att eleverna ska lyckas
med sina studier är prioriterade områden i
gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete.
Under 2021 har arbetet med psykisk ohälsa varit
prioriterat. Bland annat har elevhälsan förstärkts
med en kurator.
Indikator

Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Gymnasieelever med examen inom 4
år, hemkommun, andel (%)

Alla

70 %

67 %

72 %

76 %

Tjejer

73 %

69 %

81 %

Killar

67 %

66 %

64 %
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Kommentar:
En för stor del av ungdomarna i Karlskoga kommun
går inte ut gymnasiet med gymnasieexamen efter
fyra år. Det beror bland annat på att det fortfarande
är en hög andel av ungdomarna i årskurs 9 som
inte är behöriga till ett nationellt program utan
istället börjar på introduktionsprogrammet
med syfte att ta igen det de inte har klarat
under sin tid i grundskolan. Det tar oftast mer
än fyra år för eleverna som påbörjar gymnasiet
på introduktionsprogrammet att nå en
gymnasieexamen på ett nationellt program. I och
med det blir resultatet lågt för kommunen.
För att förbättra resultatet pågår ett arbete
med att utveckla undervisningen vid
introduktionsprogrammen samt skapa fler
utbildningsalternativ inom framför allt
yrkesintroduktion och programinriktat val.
Dessutom har gymnasieskolan tillsammans
med vuxenutbildningen och aktörerna i Finsam
fått projektmedel av ESF-rådet för Studiespåret,
där man i samverkan utvecklar arbetsformer
för ungdomar och unga vuxna som haft

skolsvårigheter. Tillsammans med Skolverket
kommer utvecklingsprojektet Nyanländas
lärande genomföras, som riktar sig mot att höja
måluppfyllelsen för gruppen flerspråkiga elever.
Resultatet är betydligt bättre för elever som börjar
på ett nationellt program efter årskurs 9. Så den
stora vattendelaren för att nå en gymnasieexamen
inom fyra år är om eleven når behörighet till ett
nationellt program i årskurs 9 eller inte.
Skillnader finns mellan de olika könen och kan
förklaras av att fler killar än tjejer inte har varit
behöriga till ett nationellt program efter årskurs 9
utan istället börjar på introduktionsprogrammet
för att ta igen det de inte har klarat under sin tid i
grundskolan.
Gymnasiet har de senaste åren haft en stor andel
nyanlända. Gruppen har till stor del bestått av
ensamkommande killar, som inte hunnit få
en gymnasieexamen inom fyra år. I och med
att behörigheten till gymnasiet ökar samtidigt
som antalet nyanlända minskat kraftigt bedöms
resultatet för indikatorn öka de kommande åren.

Indikator

Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Otrygghet vid utevistelse sen kväll i
det egna bostadsområdet. Andel av
befolkningen (16-84 år) som uppger
att de är mycket/ganska otrygga eller
som avstår från att gå ut på grund av
otrygghet

Alla

29 %

33 %

35 %

24 %

Kvinnor

39 %

45 %

45 %

Män

17 %

23 %

23 %

Bedömning

Trend

Kommentar:
Resultatet för otrygghet vid utevistelse sen kväll
i det egna bostadsområdet påvisar ett utfall
som är två procent högre än föregående år. För
treårsperioden kan en negativ trend identifieras.
Resultatet visar även att det finns stora skillnader
mellan de olika könen där männen känner sig
betydligt tryggare än kvinnorna sen kväll i det egna
bostadsområdet. Boende i Karlskoga känner sig sju
procentenheter mer otrygga ute sen kväll än övriga
rikets genomsnitt.
Karlskoga har under våren genomfört kampanjen
#snackaomtrygghet. Kampanjen syftade till att
föra dialog om trygghet samt samla in åsikter och
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tankar om var Karlskogaborna känner sig otrygga.
Resultatet var en utgångspunkt för djupare analys
och förslag till åtgärder. För att främja tryggheten
har trygghetsvandringar genomförts vid platser
där återupprepade händelser har skett. Genom
samarbete med ett upphandlat säkerhetsföretag
finns en nära samverkan med väktare och
ordningsvakter. Under året har de cirkulerat i
centrum, främst under sommarperioden och vid
julhandeln. Insatser har även genomförts i syfte
att skapa trygghet genom att visa närvaro. Exempel
på en sådan insats är erbjudande av kostnadsfria
lovaktiviteter, uppsökande vandring samt förskjuten
arbetstid.
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Indikator

Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Karlskoga kommuns
tillgänglighetsarbete - Humanas
tillgänglighetsbarometer, placering
ranking

Alla

5

-

-

5

Bedömning

Trend

Kommentar:
I tillgänglighetsbarometern bedöms och rankas
Sveriges kommuner utifrån sitt arbete med
tillgänglighet. Undersökningen utförs av Humana
och nästa bedömning och ranking skulle gjorts
hösten 2021, men ställdes in på grund av pågående
pandemi.

Under året har insatser genomförts för att öka
tillgängligheten för personer med nedsatt hörsel
och syn. Insatser i form av ramper och olika typer
av liftar genomfördes också för att öka andelen
lokaler som är tillgängliga för rörelsehindrade.

Mål 3. Ett gott näringslivsklimat
Karlskoga ska rankas bland de 100 bästa
kommunerna i Svenskt Näringslivs
kommunranking. Företagare och företagsamma
personer skapar tillväxt och ska bemötas med
smidighet och respekt. Tillväxten säkrar framtida
välfärd i Karlskoga kommun. Större frihet för
alternativa driftsformer i kommunen.
Bedömning

Kommentar:
Fullmäktigemålet bedöms helt uppfyllt baserat på
de tillhörande indikatorernas positiva utveckling
och goda måluppfyllelse. Utvecklingen har varit
mycket positiv för ett gott näringslivsklimat.
Indikator

Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Byggklar mark för handel och industri
(inklusive el, vatten och avlopp),
hektar

Alla

13

23

21

20

Kommentar:
Indikatorn för byggklar mark för handel och
industri uppnår målvärdet på 20 hektar. Det
största sammanhängande området med byggklar
verksamhetsmark är i flygfältsområdet. Karlskoga
har under året haft en hög efterfrågan på ledig
Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Planlagd mark för handel och industri,
hektar

Alla

28

35

41

40
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Trend

verksamhetsmark. Längs E18 finns den största
efterfrågan. På grund av denna efterfrågan har en
inventering av lämplig mark längs E18 genomförts
under året. Resultatet av inventeringen visade att
det finns ytor lämpliga för detaljplaneläggning.

Indikator

33

Bedömning

Bedömning

Trend
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Kommentar:
Indikatorn för planlagd mark för handel och
industri uppnår målvärdet på 40 hektar. För
treårsperioden kan en positiv trend identifieras.
Den största ytan med sammanhängande planlagd
verksamhetsmark finns i flygfältsområdet som
omfattas av cirka 20 hektar. Det näst största

området med planlagd verksamhetsmark finns i
Botorp. Där finns cirka tio hektar.
Under året har en inventering av planlagd
verksamhetsmark genomförts vilket resulterade i
ytterligare sju hektar planlagd verksamhetsmark
i området Björkborn och en hektar i Storängens
handelsområde.

Indikator

Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Företagsklimat enl. Svenskt
Näringsliv, ranking

Alla

227

177

83

100

Bedömning

Trend

Kommentar:
Karlskoga kommun har under de senaste åren
utfört förändringsarbeten i syfte att förbättra
förutsättningarna för det lokala näringslivet.
Årets resultat visade att arbetet börjat ge effekt då
Karlskoga kommun landar på plats 83 i rankingen
vilket är en förbättring med 94 placeringar jämfört
med föregående år. Karlskoga klättrade mest av
samtliga kommuner i Örebro län och i Värmlands
län. I jämförelse med riket klättrade Karlskoga
fjärde mest. Karlskoga rankas nu som tredje högst i
Örebro län och på fjärde plats bland Värmlands läns
kommuner.

Rankingen bygger till två tredjedelar på en
enkätundersökning till företagen som genomförs
under första kvartalet varje år. Enligt resultatet
från årets enkätundersökning visade Karlskoga
ett resultat som är betydligt bättre än föregående
år. Karlskoga har ökat inom samtliga områden
i undersökningen förutom medias attityder till
företagande, kommunens handläggningstider
och kommunens vägledning vid tillståndsgivning,
tillsyn eller kontroll.

Indikator

Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Företagsklimat enligt Öppna
jämförelser (Insikt) - Totalt,
Nöjd-Kund-Index

Alla

74

78

78

80

Bedömning

Trend

Kommentar:
Karlskoga kommun visar ett resultat som ligger
på samma nivå som föregående år. I jämförelse
med riket ligger Karlskoga på plats 34. I Örebro län
ligger Karlskoga på tredje plats. Föregående år låg
Karlskoga på plats 19 i riket och först i länet vilket
innebär att andra kommuner har förbättrat sina
resultat.
I jämförelse med föregående år har Karlskoga
främst förbättrats inom området markupplåtelse,
men också inom serveringstillstånd, information
och tillgänglighet. Karlskoga visar däremot ett lägre
resultat jämfört med föregående år inom områdena
brandskydd, bygglov och livsmedelskontroll.
Sammanfattningsvis är det övergripande resultatet
detsamma som föregående år.
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Under året har en utredning av bygglovsprocessen
genomförts i syfte att studera vilka
effektiviseringsmöjligheter som finns för
att uppnå ökad nöjdhet. Resultatet av
utredningen visade att bygglovsprocessen kan
effektiviseras genom digitalisering av olika
moment i handläggningsprocessen som idag
genomförs analogt. Arbetet med att digitalisera
bygglovsprocessen startade under hösten och
förväntas vara implementerat under våren 2022.
Andra rutinförändringar har även genomförts
i handläggningsprocessen av bygglovsärenden.
Under året infördes en ny rutin som innebär
att bygglovsansökningar som inkommer från
företag ska prioriteras i syfte att effektivisera
handläggningstiderna för näringslivet.

Kommentar:

Mål 4. Ett gott miljöarbete
Karlskoga utvecklas utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att leva i en god miljö.
Prioriterat är att klimatsäkra upphandling, bostäder
och energi. Den framtida vattenkvaliteten ska
säkerställas.
Bedömning

Målet bedöms som delvis uppfyllt. Årets resultat
avseende energin (både kommunens egna lokaler
och det kommunala bostadsbolagets lokaler) visar
ett resultat som är lägre jämfört med tidigare
och andelen hushållsavfall som samlats in för
materialåtervinning har ett oförändrat resultat.
Energikonsumtionen bör analyseras djupare för att
identifiera om årets avvikelse är tillfällig eller om
resultatet bedöms fortsätta i en negativ riktning.

Indikator

Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Matsvinn vid servering av mat i
kommunens regi (kg/100 portioner)
(exklusive matlådor) tallrikssvinn +
serveringssvinn

Alla

-

-

1,94

4,20

Kommentar:
Resultatet avser endast matsvinn inom skolans
verksamheter och kommer senare att inkludera
hela kommunens regi. Arbetet pågår med att
mäta och redovisa den gemensamma mängden
matsvinn vid servering i kommunens regi.
Mätningar genomfördes inom förskolan och
skolan vid två tillfällen under året. Inom
alla verksamhetsområden är det störst svinn
Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Procentuell minskning av inköpt
energi i lokaler ägda av Karlskoga
kommun, per kvadratmeter,
normalårskorrigerat, basår 2009 (%)

Alla

19 %

21 %

19 %

22 %
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Trend

vid serveringen, det vill säga överbliven mat
från exempelvis bufféer. Kostverksamheten
och äldreomsorgen påbörjade gemensamma
svinnmätningar, där en pilotavdelning deltog och
testade mätmetoden. Utifrån de erfarenheterna
kommer det under våren 2022 genomföras
mätningar i större utsträckning med fler
avdelningar inom äldreomsorgen.

Indikator

35

Bedömning

Bedömning

Trend
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Kommentar:
Den inköpta energin ökade generellt på grund av
pandemin och på grund av inköp av byggnader
med sämre energieffektivitet. Pandemin innebar
att ventilationsaggregat fick köras i större
utsträckning än normalt för att öka luftväxlingarna
i byggnaderna, syftet med den ökade ventilationen
var att minska risken för smittspridning. Detta

bidrog till att andelen inköpt energi ökade.
Dock genomfördes åtgärder för att minska den
inköpta energin, som exempelvis utbyte av äldre
fläktaggregat till nya som förbrukar en mindre
mängd energi.

Indikator

Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Minskning av energi, el och
uppvärmning i lokaler ägda av
Karlskoga kommunala bostadsbolag
i procent, per kvadratmeter,
normalårskorrigerat

Alla

2,6 %

1,2 %

-0,5 %

2,0 %

Bedömning

Trend

Kommentar:
Under år 2021 har det kommunala bostadsbolaget
ökat sin energianvändning med 0,5 procent jämfört
med ett normalår. Resultatet kan delvis förklaras av
att Karlskogahem under året har tvingats prioritera
om de investeringsmedel som tidigare fanns avsatt
i syfte att optimera energianvändningen. Istället
har kunders hälsa prioriterats genom utförande
av ventilationsåtgärder som är kopplade till radon.
KarlskogaHem kommer analysera resultatet på
fastighetsnivå för att i detalj identifiera vad som
bidragit till den ökade energianvändningen.
Frågan gällande hur optimering av
energianvändning kan ske har under året lyfts upp
på en koncernövergripande nivå för att inkludera
fler parter än bara fastighetsägaren.
Indikator

Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Hushållsavfall som samlats in
för materialåtervinning, inklusive
biologisk behandling, andel (%)

Alla

42 %

37 %

38 %

45 %

Kommentar:
Resultatet för indikatorn bedöms delvis uppfylla
målvärdet enligt den senaste mätningen. Notera
att resultatet för denna indikator bygger på
föregående års data. Utifrån de tre senaste
mätningarna visar resultatet en oförändrad trend.
Under året startade arbetet med den avfallsplan
som kommunfullmäktige fastställde den 10
november 2020 § 171 som syftar att styra mot ökad
måluppfyllelse. Planens målsättning styr mot
ökad tillgänglighet och ökad materialåtervinning.
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Bedömning

Trend

Insatser som påbörjats för att öka tillgängligheten
innefattar utvärdering av öppettiderna på
återvinningscentralen och förbättrad tillgänglighet
för kunder som inte äger en bil. Insatser som
påbörjats för att öka materialåtervinningen
innefattar plockanalyser på återvinningscentralen,
implementering av alternativa återvinnings- och
insamlingssätt och förbättring av skyltningen på
återvinningscentralen. Under våren 2022 kommer
en uppföljning av arbetet att genomföras.
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Mål 5. Ett gott åldrande
I Karlskoga har de äldre ett aktivt och innehållsrikt
liv utifrån sina egna önskemål. Den oönskade
ensamheten ska minska och tryggheten ska öka.
Valfrihet när det gäller boende och tjänster.
Bedömning

Kommentar:
Målet bedöms som helt uppfyllt baserat på de
tillhörande indikatorernas goda måluppfyllelse.
Äldreomsorgen har varit hårt belastad av covid-19pandemin, men har trots detta lyckats bibehålla
hög kvalitet i verksamheterna.
Indikator

Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Boendeplatser i särskilt boende som
erbjuder minst två organiserade
och gemensamma aktiviteter under
vardagar, andel (%)

Alla

-

100 %

97 %

100 %

Kommentar:
Resultatet för 2021 är 97 procent vilket är en
marginell minskning jämfört med resultatet för
2020. Minskningen beror på att en avdelning på ett
boende visar avvikelser kring detta. Arbete med
åtgärder pågår.
Generellt sett sker ett mycket bra arbete
kring aktiviteter inom kommunens vård- och
Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Brukarbedömning hemtjänst
äldreomsorg - besväras av ensamhet
kommun, andel (%)

Alla

53 %

29 %

27 %

50 %

Kvinnor

56%

29 %

24 %

Män

46 %

28%

33 %

Resultatet för 2021 visar att det fortfarande i
förhållande till målet, är en låg andel äldre inom
hemvården som upplever ensamhet. Andelen för
2021 är något lägre jämfört med 2020, men med
skillnaden att det är en något högre andel män som
upplever ensamhet. Dock är det få män som svarat,
så varje enskild man påverkar utfallet mycket i
procent.
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Trend

omsorgsboenden. Förvaltningen har under året
använt riktade stimulansmedel till att anställa
personal med uppdrag att arbeta med aktiviteter
och meningsfull vardag. Inom samtliga vård- och
omsorgsboenden finns cirka 40 aktivitetsombud
som har fokus på att arbeta med aktiviteter för
brukarna.

Indikator

Kommentar:

Bedömning

Bedömning

Trend

Under året har personalen inom hemvården varit
behjälpliga att guida äldre till att använda sig av
digitala hjälpmedel i syfte att motverka ensamhet.
Brukare inom hemvården har sedan en tid tillbaka
möjlighet att låna surfplatta och få en genomgång
i hur den kan användas. Verksamheten för sociala
aktiviteter inom hemvården har styrt om sina
aktiviteter på grund av pandemirestriktionerna
och erbjudit digitala träffpunkter som alternativ
till fysiska träffar. Under året har verksamheten
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för sociala aktiviteter genomfört hembesök i
samverkan med Kontaktservice i de fall där
brukaren själv önskat detta, i övrigt har man
erbjudit telefonkontakt. Dock har pandemin
påverkat utbud och innehåll av aktiviteter. För att
motverka ensamhet har dagverksamheten åter

startat gruppaktiviteter för målgruppen under
hösten 2021. I samarbete med KarlskogaHem
öppnades en fritidsgård för äldre i Nickkällans
lokaler. I lokalerna finns bland annat boulebana,
shuffleboard, gymnastik och ett café som drivs av
daglig verksamhet.

Indikator

Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg - besväras ofta av
ensamhet, andel (%)

Alla

17 %

8%

10 %

20 %

Kvinnor

18 %

8%

10 %

Män

14 %

6%

9%

Kommentar:
Det är en något högre andel inom vårdboenden som
vid undersökningen 2021 jämfört med 2020 upplevt
att de ofta besväras av ensamhet. Skillnaden är
dock så liten att det kan vara tillfälligheter som
förklarar förändringen. Per definition är de som
bor inom vårdboenden inte ensamma jämfört med
de som har hemtjänst eftersom det finns personal
tillgänglig dygnet runt på vårdboenden. Det skulle
kunna betyda att ensamhet inte enbart är relaterad
till fysisk närvaro av andra personer utan mer som
en inre upplevelse.
Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Brukarbedömning hemtjänst
äldreomsorg - trygghet, andel (%)

Alla

88 %

98 %

94 %

95 %

Kvinnor

87 %

98 %

94 %

Män

88 %

98 %

97 %

Resultatet från undersökningen 2021 gällande
upplevd trygghet inom hemtjänsten visar att det är
en något lägre andel som upplever trygghet jämfört
med mätningen 2020. Dock är det marginella
skillnader och målnivån för indikatorn uppnås.
Under 2021 har hemvården arbetat med
genomförandeplaner i syfte att öka tryggheten hos
brukare. Tryggheten ökas i och med att brukarna
är delaktiga vid framtagande av genomförandeplan
och vet på vilket sätt insatserna kommer att
genomföras. För brukare som har särskilda behov
sker ett aktivt arbete med att minimera antal
personal som brukaren träffar. Och om brukaren är
missnöjd eller känner otrygghet med personal kan
personalen eller kontaktpersonen bytas ut.
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Trend

Inom vård- och omsorgsboende har under 2021
flera åtgärder skett för att förebygga ensamhet.
Åtgärderna är kopplade till kultur och aktiviteter
utifrån riktade stimulansmedel. Ett arbete
pågår med att hålla genomförandeplaner
och livsberättelser uppdaterade för att sätta
in rätt åtgärder. Varje brukare ska ha en fast
omsorgskontakt kopplad till sig för att skapa en så
god vård och omsorg som möjligt utifrån individens
behov.

Indikator

Kommentar:

Bedömning

Bedömning

Trend

Under 2021 har Trygghetsteamet startats i syfte att
ge brukare snabbare hjälp vid larm. För att göra
detta möjligt har digitala lås införts, vilket i sin tur
bidrar till trygghet för brukarna då färre nycklar
används av personalen. Spårbarheten blir dessutom
möjlig på ett annat sätt om det skulle behövas.
Brukarna har prioriterats för vaccinering mot
covid-19, vilket minskar oro och otrygghet för att bli
smittad.

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

Indikator

Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg - trygghet, andel (%)

Alla

86 %

97 %

95 %

95 %

Kvinnor

83 %

97 %

93 %

Män

94 %

97 %

100 %

Kommentar:
Resultatet från undersökningen 2021 visar att
det är en något lägre andel inom vård- och
omsorgsboende som upplever trygghet jämfört med
mätningen 2020, dock är det marginella skillnader
och målnivån för indikatorn uppnås.
Arbete pågår i olika delar som påverkar tryggheten,
bland annat att säkra insatser med god planering,
utförande och uppföljning. Dessutom påverkar
området för kultur och meningsfull vardag den
enskildes trygghet. I syfte att säkerställa rätt
agerande pågår utbildning inom äldreomsorgslyftet
för att ytterligare öka kompetensen. Enhetschefens
roll och förutsättningar påverkar i hög grad
och mycket insatser pågår just nu och rollen
Kön

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Delmål

Kvalitetsaspekter särskilt boende
äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng

Alla

-

100%

88%

85%

Kvalitetsaspekter särskilt boende innefattar fem
delnyckeltal:
•

Den äldre erbjuds daglig utevistelse

•

Den äldre har möjlighet att välja alternativ rätt
vid huvudmål

•

Den äldre kan påverka tv-kanaler utöver
basutbudet i gemensamhetslokal

•

Den äldre erbjuds minst en organiserad och
gemensam aktivitet per dag under helgen

•

Den äldre erbjuds minst två organiserade och
gemensamma aktiviteter under vardagar

Resultatet för 2021 utifrån självskattning för
respektive delnyckeltal är 88 procent vilket
är en minskning jämfört med resultatet för
2020. Dock uppnås det satta målvärdet på 85
procent. Minskningen beror på att en avdelning
på ett boende visar avvikelser kring några av
kvalitetsaspekterna. Arbete med åtgärder pågår.
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Trend

är genomlyst. Ett samarbete pågår med hälsooch sjukvårdsorganisationen för att säkerställa
patientsäkerhet. För att fånga upp den enskildes
behov så behöver teamet samverka, ett
utvecklingsområde inom hela förvaltningen. En
ny riktlinje har tagits fram för kartläggning och
åtgärder utifrån fall, trycksår, nutrition, munhälsa
och inkontinens. En god arbetsmiljö för personalen
är också väldigt viktigt, eftersom de signaler
personalen ger skapar effekter hos den enskilde.
Pandemin påverkar självklart en generell upplevelse
av trygghet. Fortsatt arbete kommer ske kring fast
omsorgskontakt, eftersom en nära professionell
relation ofta påverkar den upplevda tryggheten.
Anhörigstöd är ett utvecklingsområde.

Indikator

Kommentar:

Bedömning

Bedömning

Trend
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Kvalitetsarbete
Synpunkter
Karlskogaborna och andra kan via e-tjänsten Tyck
om Karlskoga lämna synpunkter på kommunens
tjänster. Nytt från och med den 1 juni 2021 är
att invånare har möjlighet att lämna synpunkter
via fler kontaktvägar än enbart e-tjänsten Tyck
om Karlskoga. Numera är det möjligt att lämna
synpunkter via e-tjänst, telefon, e-post, receptionen
och via Messenger. Denna förändring innebär att en
synpunkt kan lämnas till kommunen och hanteras
enligt samma rutin som via e-tjänsten Tyck om
Karlskoga oavsett vilken kontaktväg invånaren
väljer. Denna förändring påverkar det totala
antalet synpunkter som registreras eftersom fler
kontaktvägar är inkluderade.
Under år 2021 inkom 435 synpunkter till
kommunen. Det är ett högre antal än föregående
år då 166 synpunkter inkom. Samhälle- och
serviceförvaltningen står för 71 procent av det totala
antalet synpunkter vilket är högre än före detta
samhällsbyggnadsförvaltnings andel synpunkter
föregående år. Kultur- och föreningsförvaltningen
står för 10 procent av det totala antalet synpunkter
vilket är en minskning från 16 procent föregående
år. Övriga synpunkter har fördelats relativt lika
över förvaltningar jämfört med föregående år.
Kommunstyrelsens ledningskontor står för 9
procent av synpunkterna vilket är två procent
mindre än år 2020.

Skolförvaltningen och socialförvaltningen står för
ett lågt antal synpunkter vilket kan förklaras av att
dessa förvaltningar har en naturlig ingång direkt till
verksamheterna där synpunkter lämnas.

Typ av synpunkt
Beröm
Av de totalt 435 synpunkterna som inkommit
till kommunen under året är 2 procent av dessa
beröm. De beröm som inkommit avser invånare
som är nöjda med kommunens bemötande, nöjda
med sopningen av gator efter vinterns grus, nöjda
med den nya hemsidan och nöjda med Karlskogas
ställplatser. Det har även inkommit beröm gällande
kommunens arbete med rehabilitering för äldre i
ordinärt boende.

Förslag
Andelen förslag är 12 procent av samtliga
synpunkter som inkommit under året.
Sammanfattningsvis avser den största andelen
förslag om hur den fysiska miljön kan förbättras.
Beroende på vilken årstid som råder inkommer
olika typer av förslag. Under vintern avser den
största andelen förslag om fler isplaner för
skridskoåkning samt önskemål om var dessa skulle
kunna vara. En stor andel av förslagen under
vinterhalvåret avser även förslag om hur

Antal synpunkter per förvaltning 2021
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Skolförvaltningen

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Tillväxt- och
tillsynsförvaltningen

16
Annan aktör
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snöplogningen skulle kunna genomföras på ett
bättre sätt. Under vår och sommarhalvåret gäller
den största andelen förslag hur trafiksäkerheten
kan förbättras genom skyltning, önskemål om
fler cykelparkeringar i centrum och runt torget
samt önskemål om skötsel av olika ytor och
grönområden. Även förslag om vart nybyggnation
av bostäder önskas har inkommit.

Klagomål
Andelen klagomål är 86 procent av samtliga
synpunkter som inkommit under året. Likt
förslagen förekommer samma systematik även för
klagomål då olika typer av klagomål inkommer
Andel beröm, klagomål och förslag 2021
Beröm 2 %

Förslag 12 %

Klagomål 86 %
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beroende på vilken årstid som råder. Under
vinterhalvåret avser den största andelen klagomål
kritik riktat mot kommunens snöplogning och
sandning. Gällande snöplogningen riktas de
flesta klagomålen mot resultatet efter genomförd
snöplogning. Under vår och sommarhalvåret är
klagomålen mer av varierande karaktär. Den största
andelen av klagomålen avser sopning av gång- och
cykelvägar, bristande vägunderhåll, trafiksäkerhet
samt gräsklippning och skötsel av grönområden. En
stor andel av klagomålen avser även nedskräpning
på olika platser samt klagomål gällande soptunnor.
Klagomål gällande busstationens vänthall,
gatubelysning och offentliga toaletter har också
inkommit.

Hanteringstid
Samtliga som kontaktar kommunen via
servicecenter får en automatiskt genererad
mottagningsbekräftelse. Mottagningsbekräftelsen
innehåller allmän information om hanteringen
av ärendet samt ärendenummer. Av samtliga
435 synpunkter har 48 procent av dessa en
hanteringstid på fem dagar eller mindre.
Hanteringstiden är uträknad från att ärendet inkom
till kommunen tills att ärendet är avslutat. Den
största andelen av ärenden med lång hanteringstid
återfinns under juli och augusti månad vilket
kan förklaras av lägre bemanning under
semesterperioden.

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

Internkontroll
Syftet med internkontrollen är att säkerställa
att verksamheten är ändamålsenlig och
kostnadseffektiv, att rapportering om ekonomi och
verksamhet är tillförlitlig och att kommunen följer
lagar och föreskrifter. Kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för att se till att kommunen
har en god internkontroll. Nedan redovisas de
övergripande kontrollområden som kommunen
valde ut för 2021.

erbjuder dessa grupper. I denna delrapport beskrivs
vilka aktiviteter som bedrivits under 2021 samt hur
arbetet planeras för 2022. Internkontrollområdet
kommer att slutredovisas i december 2022.

Aktiviteter under 2021
I november 2020 gav kommundirektören (KD) i
uppdrag till uppdragsledaren att starta arbetet
med Jobblinjen enligt beslutad uppdragshandling.
En organisation för uppdraget tillsattes med en
styrgrupp, en samordnargrupp samt en arbetsgrupp
för varje prioriterad grupp.
Utifrån uppdragshandlingen beslutade styrgruppen
om en handlingsplan samt gav Jobblinjen tre
prioriteringar:

1.

Jobblinjen – egenförsörjning för
grupper som har svårt att bli etablerade
på arbetsmarknaden

Ett av Karlskoga kommuns fem fullmäktigemål är
“Ett gott liv” med beskrivningen: “Alla i Karlskoga
som kan ska arbeta eller studera utifrån sina egna
förutsättningar”. I Karlskoga kommun riskerar
bland annat stora grupper av relativt nyanlända att
permanent befinna sig utanför arbetsmarknaden.
Detta leder till ett utanförskap som kommer att
ge kommunen ökade kostnader samt en risk för
minskad likvärdighet, vilket i sin tur kan leda till
social oro. Samtidigt kan en lyckad integration på
arbetsmarknaden vara en lösning för den stora
kompetensbrist som väntar arbetsmarknaden
om några år, främst inom den offentliga sektorn.
Egenförsörjning ökar möjligheten att bli en aktiv
del av samhället och minskar därmed risken för
utanförskap. Av de grupper som står långt från
arbetsmarknaden har kommunen prioriterat att gå
vidare med grupperna:
•

lågutbildade

•

utlandsfödda kvinnor som inte har någon
koppling till arbetsmarknaden

•

ungdomar som går introduktionsprogram.

Internkontrollområdet ska kartlägga behoven
för de identifierade grupperna och samordna de
åtgärder som olika förvaltningar och verksamheter
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•

Skapa en struktur där personer utanför
arbetsmarknaden stärks genom vägledning samt
praktisk och teoretisk utbildning för att komma
till egenförsörjning. Alla insatser sker mot
bransch som visar rekryteringsbehov.

•

Koppla Jobblinjen till förvaltningarnas och
bolagens kompetensförsörjningsarbete.

•

Social upphandling som ett verktyg i arbetet.

Arbetsgrupperna för respektive prioriterad grupp
har under våren 2021 deltagit i två workshops
för att utifrån varje grupp identifiera orsaker till
gruppernas svårigheter och vilka konsekvenser
de leder till. Man har också tagit fram aktiviteter
för att lindra dessa orsaker samt skapat mål för att
minska konsekvenserna av utanförskap. Utifrån
workshopparna har ett kunskapsunderlag skapats
och olika projekt och aktiviteter har bättre kunnat
samordnas och startas.
På beställning av kommunrevisionen
sammanställde KPMG under hösten 2021
en revisionsrapport kring kommunens
integrationsarbete. Den såg främst över styrning
och uppföljning av integrationsarbetet men blev
på samma gång en utvärdering av Jobblinjens syfte
och organisation. Den sammanfattande bilden
av arbetet beskrevs så här: ”Vår sammanfattande
bedömning är att kommunstyrelsen och berörda
nämnder utövar en ändamålsenlig styrning och
uppföljning av kommunens integrationsfrämjande
arbete. Vi grundar bedömningen på att det
efter en analys av utmaningar och möjligheter
av integrationen i kommunen tagits beslut
om en prioritering av och strategi för det
integrationsfrämjande arbetet. Strategin är
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att kommunens integrationsarbete främst ska
prioritera målet om egenförsörjning och arbete
genom satsningen med namnet Jobblinjen.” (KPMG
211008).
Genom systemet Supercross har statistik från SCB
tagits fram för att ge tillförlitliga uppgifter vid

starten av uppdraget samt underlag för att ta fram
målnivåer till slutrapporten 2022. Det finns bra
uppgifter kring egenförsörjning av prioriterade
grupper men tyvärr sker en eftersläpning på cirka
två år av uppgifterna.

Nuläge och mål för egenförsörjning

Statistikområde

SCB Nollmätning

Mål 2023

Andel utrikesfödda 20–55 år som har förvärvsarbete eller studier som
huvudsaklig inkomstkälla är 2018 62,9 %

62,9%

75%

Andel utrikesfödda 20–55 år med högst grundskola som
utbildningsbakgrund, vilka har förvärvsarbete eller studier som
huvudsakliga inkomstkälla är 2018 48,1 %

48,1%

62%

Kvinnor ska ha
samma möjlighet till
egenförsörjning som män

Av totalt 142 kvinnor som saknar inkomst är det 95 st som är födda i
annat land än Sverige. Det är samtidigt 33 fler utlandsfödda kvinnor än
utlands-födda män som 2018 saknar inkomst
Andel utrikesfödda unga 16–22 år som varken studerar eller arbetar
(UVAS) är 2018 10,8%

Några andra intressanta statistikuppgifter för att
visa nödvändigheten av ett gemensamt arbete är:
•

Av de som bor i Karlskoga och som är födda
utanför Europa förvärvsarbetar 54 %
(Svenskfödda 84 %)

•

Av de som bor i Karlskoga och som är födda
utanför Europa har 17,5 % försörjningsstöd
(Svenskfödda 1,5 %)

•

Av de 16–22 år som bor i Karlskoga och som är
födda utanför Sverige är 10,6 % UVAS
(Svenskfödda 6,7 %)

Aktuellt läge samt planering framåt
Utifrån styrgruppens beslut har Jobblinjen
nu gått in i en tydligare aktiv fas.
Kompetensförsörjningsenheten (KFE), Vuxnas
lärande samt uppdragsledaren för Jobblinjen
har arbetat fram en struktur för att kunna
arbeta med individer som befinner sig utanför
arbetsmarknaden. Strukturen består av en
stegförflyttning mot egenförsörjning och i detta
arbete är ett nära samarbete med förvaltningar,
arbetsförmedling, folkhögskola och andra
externa intressenter av stor vikt för att lyckas.
Strukturen bygger på att individer stärks utifrån
sina förutsättningar för att i en framtid kunna bli
anställningsbara i branscher som har behov av
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10,8%

5%

arbetskraft. Samtidigt byggs ett stöd även till de
verksamheter som tar emot individerna för att öka
chanserna för individ och arbetsplats att lyckas.
Under våren 2022 kommer strukturen att prövas
då en första grupp med inriktning mot vård och
omsorg startar. Den kommer att fungera som en
pilot som vi kan dra lärdomar av för framtida
grupper. Diskussioner förs också kring bland
annat områdena park/trädgård, kulturtolkar inom
förskola och städ. Under våren är planen även
att ta kontakt med näringslivet inom Karlskoga
för att erbjuda dem att ta del av den struktur som
kommunen har arbetat fram, men också av de
lärdomar som har dragits.

2. Studie av kommunens inköpsmönster
Syftet med internkontrollen är att utifrån studien
av kommunens inköpsprocesser ge svar på hur
kommunens inköpsmönster som helhet ser ut och
hur detta förhåller sig mot lagar och styrdokument.
Internkontrollen ska också ge förslag på eventuella
åtgärder för de brister som kan tänkas synliggöras i
studien.
En viktig del i det strategiska inköpsarbetet
är den faktabaserade analysen. I denna ingår
att förstå sitt inköpsmönster, det vill säga att
veta vad, hur mycket och från vem man köper.
Kommunen har saknat möjligheten att göra en
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analys av sitt inköpsmönster, men i samband med
anskaffningen av ett så kallat spendanalysverktyg
ges nu den möjligheten. Eftersom omfattningen av
internkontrollområdet är stort begränsas studien
till att visa inköpsmönster på övergripande nivå.
Studien ska ge svar på följande punkter:
1. Vad köper kommunen? – En analys av
kommunens köp ska genomföras på
övergripande nivå i syfte att identifiera ett
nuläge.
2. För hur mycket köper kommunen varor, tjänster
och entreprenader?
3. Av vem köper kommunen? – En analys av hur
stor del av kommunens köp som genomförs
från leverantör med upphandlat avtal kontra
annan leverantör?

1.

Vad köper kommunen – en analys av
kommunens köp på övergripande nivå i
syfte att identifiera ett nuläge

I spendanalysverktyget är inköpen uppdelade i olika
kategorier. Nedan syns kommunens uppdelning på
de olika kategorierna.
Inköp i Karlskoga kommun per kategori
Personal 3 %

Marknadskommunikation 2 %

Ekonomi och juridik 3 %

Resa och konferens 1 %

Fordon och transport 4 %

Övrigt 1 %

Skola och
utbildning 6 %

Kultur, fritid
och turism 0 %

Vård och
omsorg 7 %

4. Finns ramavtal/avtal i tillräcklig omfattning i
förhållande till vad analysen visar?
5. Analys av kommunens inköps-/
beställarorganisation? Fördelar/nackdelar.
Internkontrollarbetet har genomförts genom
studier av resultatet från spendanalysen men
också genom intervjuer och diskussioner med
representanter från upphandlingsavdelningen,
kontroller av inköp i fakturahanteringssystemet,
studier av inköpspolicy och kontroll av
upphandlings- och inköpsregler. Den period
som granskats omfattar tiden 1 oktober 2020 – 30
september 2021. Perioden har valts då inköp sker
i olika omfattning under olika tider på året och
det är av betydelse att samtliga månader ingår
i underlaget. I underlaget ingår inköp till ett
belopp uppgående till ca 407 mnkr. Leverantörer
som inte bedömts som leverantörer av inköp är
bortplockade ur spendanalysverktyget. Exempelvis
har samtliga utbildningshuvudmän plockats bort
(både kommunala och fristående) då dessa inte är
valbara eller grundar sig på avtal. Även de fakturor
som omfattas av sekretess inom socialtjänsten är
bortplockade ur verktyget.

Fastighet
och FM 30 %

Livsmedel
och kök 10 %
IS/IT och
telefoni 13 %

Bygg och
entreprenad 21 %

Den för Karlskoga kommun största kategorin
utgörs av fastighets- och FM-kostnader (Facility
Management). Dessa fördelar sig enligt nedan.
Inköp per kategori för fastighets- och FM-kostnader

Energi 25,7 %

Möbler och
inredning 20,6 %

Fastighet och
teknik 27,9 %

Kontorsmaterial
och förbrukningsvaror 6 %

Entreprenörer 0,9 %
Fordon och sporttjänster 0,5 %
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Lokalvård 0,7 %
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2. För hur mycket köper kommunen varor,
tjänster och entreprenader
Enligt spendanalysverktyget Inexchange gjordes
inköp under aktuell period för ett värde uppgående
till 407 mnkr.

Nedan syns fördelning per förvaltning. Eftersom
organisationen förändrats under perioden är inte
namnen korrekta utan formulerade utifrån att det
ska framgå vilken verksamhet som avses.
Fördelning av inköp per förvaltning (%)

Inköp per kategori (tkr)
150 000

SOC 13 %

120 000
BUF 18 %

SBF 43 %

90 000

60 000

FHF 12 %
KSL 11 %

30 000
MYN 0 %

0
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KFF 5 %

Fastighet och FM

121 578 tkr

SOC Socialförvaltningen

Bygg och entreprenad

84 915 tkr

BUF barn- och utbildning inkl gymnasiet

IS/IT och telefoni

51 601 tkr

FHF Folkhälsa

Livsmedel och kök

39 288 tkr

KFF Kultur, fritid, förening

Vård och omsorg

27 743 tkr

KSL Kommunstyrelsens ledningskontor

Skola och utbildning

22 706 tkr

MYN Myndighetsnämnden/Tillväxt och tillsyn

Fordon och transport

15 191 tkr

SBF Samhällsbyggnad

Ekonomi och juridik

13 585 tkr

Personal

12 569 tkr

Marknadskommunikation

9 069 tkr

Resa och konferens

3 469 tkr

Kultur, fritid och turism

2 026 tkr

Övrigt

3 284 tkr
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Antal leverantörer per verksamhet
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3. Av vem köper kommunen – en analys
av hur stor del av kommunens köp som
genomförs från leverantör med
upphandlat avtal kontra annan leverantör
Inledningsvis kan det konstateras att Karlskoga
kommun har många leverantörer. Från knappt 70
av dessa gjordes inköp för mer än en miljon kronor
under aktuell period. Från betydligt fler, totalt
nästan 900, handlade vi för mindre än 50 000 kr
under perioden. Fördelningen per verksamhet ser
ut enligt ovan.
I spendanalysverktyget är alla ramavtal inlagda,
medan de flesta avtal avseende enskilda objekt
inte finns med. Detta innebär att den generella
utsökningen på inköp gjorda enligt avtal inte blir
rättvisande på totalnivå. Då större objektavtal inte
finns inlagda slår inköpen ut som att de är gjorda
utanför avtal. När en sådan utsökning görs på
Karlskoga kommun som helhet visar detta att 58
procent av inköpen sker i enlighet med avtal, men
som sagt är det ingen rättvisande siffra.
Därtill kommer att det finns avtalsområden där
kommunen inte har tecknat ramavtal och då är
det tillåtet att göra inköp utan avtal så länge som
värdet ligger under gränsvärdet för upphandling.
Dock måste konkurrensutsättning ske men detta
dokumenteras inte i systemet. Om inköp över 100
tkr görs, men under gränsen för upphandling,
ska detta dokumenteras och insändas till
upphandlingsenheten. Detta sker inte alltid.

Inom kärnverksamheterna är följsamheten
gentemot avtal hög. I kategorin vård och omsorg
inom Socialförvaltningen är avtalstroheten 76
procent och i kategorin skola och utbildning
inom Barn- och utbildningsnämnden uppgår
avtalstroheten till 78 procent. Efter justering för
uppenbara fel i kategoriseringen inom/utanför
avtal så landar Socialförvaltningen på 86 procent
i avtalstrohet och Barn- och utbildningsnämnden
landar på 85 procent i avtalstrohet inom sina
respektive kärnområden.
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4. Finns ramavtal/avtal i tillräcklig
omfattning i förhållande till vad
analysen visar

5. Analys av kommunens inköps-/
beställarorganisation – fördelar och
nackdelar

Karlskoga kommun har många ramavtal och
även objektavtal, men det finns också en hel del
områden som saknar ramavtal. En fråga att ställa
sig är värdet av ett avtal på ett område där inte
inköp görs till anmärkningsvärda belopp. Att teckna
avtal tar arbetstid i anspråk för både verksamhet
och upphandlingsenhet. Å andra sidan sparas tid
när avtal är tecknat och varje inköp inte behöver
konkurrensutsättas utan det är självklart vilken/
vilka leverantör/-er som är aktuella. Alla inköp ska
konkurrensutsättas, även de av mindre art, men
detta glöms ofta bort. Karlskoga kommun behöver
bli bättre på att registrera de avtal som tecknas
men det blir troligen en självklar konsekvens av
införandet av inköpssystemet Proceedo.

Inom projektet ”Digitalisera och effektivisera
inköpsprocessen” gjordes våren 2021 en
processkartläggning av Karlskoga kommuns
inköpsprocesser. Rapporten har lett till att ett nytt
e-handelssystem, Proceedo, har köpts in och nu
håller på att implementeras. Rapporten kunde
även konstatera att det finns stora skillnader i hur
beställningar genomförs och av vem. Skillnaderna
finns både mellan förvaltningarna men lika mycket
inom förvaltningarna eftersom inköp hanteras
olika i verksamheterna. Vissa verksamheter har en
något stramare inköpsorganisation medan de flesta
tillåter betydligt fler att handla.

Upphandlingsenheten har uppmärksammat behov
av ytterligare ramavtal på flera områden då dessa
gränsar till eller överstiger gränsvärdet, bland
annat:
•

Scen och event

•

Trävaror

•

Olika digitala system

•

Cyklar

•

Desinfektionsapparater

•

Konferenstjänster

•

Filmproduktion

•

Reservdelar till fordon/fordonservice

Utöver detta behöver det upprättas avtal kring flera
entreprenader.
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Kartläggningen visade också att det, ute i
förvaltningarna, fanns en ganska stor frustration
över att det är svårt att handla rätt. En av
anledningarna till detta kan vara den otydliga
inköpsorganisationen ute i verksamheterna,
men det kan också vara att instruktionerna
är svåra att följa. Upphandlingsenheten vet
inte alltid vilka personer i organisationen som
har rätt att göra inköp vilket gör det svårt att
sprida kunskap om de avtal som finns och hur
lagstiftning med mera påverkar eventuella
direktupphandlingar. För att komma till rätta
med en del av problemen har förvaltningarna fått
utse inköpssamordnare som tillsammans formar
ett inköpsråd. Inköpssamordnarna blir en länk
mellan upphandlingsenheten och verksamheterna,
och de blir också duktiga på att hjälpa den egna
organisationen med att göra rätt vid inköp. De olika
upphandlarna på upphandlingsenheten har också
fått var sin förvaltning att ha lite extra kontakt med,
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men information och instruktioner på intranätet
behöver ändå bli tydligare. Idag vill man göra rätt
men det är inte alltid så lätt. Blir det tydligare hur
man ska agera rätt vid inköp kommer de allra flesta
också att följa de instruktionerna.
En ytterligare vinst med att ha ett
kommunövergripande inköpsråd är att behov
för hela kommunen synliggörs och möjligheten
att samordna fler inköp ges, vilket är en
effektiviseringsmöjlighet. En annan fördel är
att upphandlingsenheten får bättre koll på det
samlade inköpsbehovet och bättre kan prioritera
upphandlingar. Områden där det i dagsläget
saknas upphandlade avtal kan identifieras
och avstämningar kan göras mellan de olika
inköpssamordnarna kring hur det ser ut i övriga
delar av kommunen. Det är ett led i att förflytta
strategiska inköpsfrågor, från att vara frågor
för upphandlingsenheten, till att nyttjas som
ett strategiskt verktyg för att nå kommunens
verksamhetsmål.
E-handelssystemet som nu håller på att
implementeras ska vara ett stöd för att uppnå en
effektiv inköpsprocess och stödja målen att främja
en god affär, effektiva arbetssätt och att göra
det lätt att göra rätt. Fullt utbyggt ska det kunna
hantera pris- och produktinformation, hantera
beställningar och hantera leveranser och fakturor.
Produktkataloger från de olika leverantörerna läggs
in i systemet och utsedda beställare kan beställa
direkt ur systemet. Innan beställningen går iväg
godkänner budgetansvarig inköpet och kontering
av inköpet sker. På detta sätt säkerställs att inköp
sker inom budget och från rätt leverantör. Till att
börja med kommer produktinköp läggas in men i
ett senare skede även tjänster. Även fortsättningsvis
kommer det finns möjlighet till avvikelse genom
exempelvis hämtköp när verksamheten så kräver.
Ett elektroniskt underlag kan även då gå in i
systemet men möjlighet till attest av beställningen
innan ordern läggs uteblir.
Genom att mer och mer övergå till digital
beställning via e-handelssystemet sparas arbetstid
hos både redovisningsenhet, fakturamottagare
och beställare. Det blir tydligare vad som är bästa
köp, konkurrensutsättningen är redan gjord
i och med att produktkatalogen finns inlagd i
e-handelssystemet.
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Idag förekommer många ”vilda” inköp som
ofta innebär att behovet löses genom att någon
medarbetare åker till en fysisk butik och köper
det som behövs. Det är inte ovanligt att det
rör sig om produkter som finns på något av de
upphandlade ramavtalen men som köps hos
annan leverantör med motiveringen att det är
bråttom, att man vill ”klämma och känna” eller
rent av för att man anser att det blir billigast så.
E-handelssystemet innebär att arbetstid sparas hos
beställaren som inte behöver åka till leverantören
för att besluta vilken vara som bäst passar syftet.
Arbetstiden effektiviseras och kan istället läggas
på att öka kvaliteten i kärnuppdraget. I och med
e-handelssystemet minskar också antalet inköpare i
kommunen och de som faktiskt gör inköp får högre
kompetens. Det kommer inte längre ses som en
rättighet att få handla i kommunens namn.

Sammanfattande bedömning
Som kan utläsas av denna rapport sker inköp till
stor del inom tecknade avtal där sådana finns.
Syftet med internkontrollen var att utifrån studien
av kommunens inköpsprocesser ge svar på hur
kommunens inköpsmönster som helhet ser ut och
hur detta förhåller sig mot lagar och styrdokument.
Internkontrollen skulle också ge förslag på
eventuella åtgärder om brister skulle synliggöras i
studien.
Svaret är att i och med e-handelssystemet
kommer inköpsmönstret att förhålla sig väl
gentemot både lagar och styrdokument. Redan
idag genomförs inköp till stor del på ett korrekt
sätt. Det kan konstateras att vissa styrdokument
behöver ses över och bli mer stringenta. Det nu
gällande attestreglementet ses just nu över av
ekonomiavdelningen och detsamma skulle behöva
göras med inköps- och upphandlingspolicyn.
Större tydlighet behövs för att få en enhetlighet
över hela kommunen. Instruktioner behöver
också bli tydligare och lättare att hitta. I och med
utvecklingen av kommunens digitala plattform kan
också detta förbättras.
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Nämndernas internkontroll

funktionsbrevlådor, då samtliga skolor och
förskolor har egna e-postlådor. Det bedöms
som fullt rimligt att antalet brevlådor varierar
mellan förvaltningarna i och med att antalet
medarbetare, verksamhetsområden och enheter
skiljer sig kraftigt åt mellan förvaltningarna.
Utifrån genomförd stickprovsundersökning är det
tydligt att det behöver göras en översyn av vilka
funktionsbrevlådor som är i bruk, för att på så
vis kunna stänga ned de brevlådor som inte har
regelbunden bevakning. Det finns också behov att
säkerställa att samtliga verksamheter som förfogar
över en funktionsbrevlåda har tydliga och framför
allt kända rutiner för bevakningen.

Kommunstyrelsen har ett övergripande
och samordnande ansvar för kommunens
internkontroll. Nämnderna gör sina egna
internkontrollplaner och en risk- och
väsentlighetsanalys, som de lämnar till
kommunstyrelsen. Nämnderna ska enligt
reglementet för internkontroll göra en
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

Tillfredsställande

God

Mycket
god

Kommunstyrelsen

x

Socialnämnden

x

Barn- och
utbildningsnämnden

x

Kultur- och
fritidsnämnden

x

Samhällsbyggnadsnämnden

x

Tillväxt- och
tillsynsnämnden

x

Folkhälsonämnden

x

Nedan följer nämndernas beskrivning av sina
internkontrollområden samt motivering till sina
bedömningar:

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen fastställde följande
internkontrollområden för 2021:
•

Funktionsbrevlådor i kommunen

•

Uppföljning av tidigare gjord budgetflytt
avseende nämndarvoden

•

Håller Karlskogas styrdokument tillräcklig
kvalitet utifrån styrmodellens definierade krav?

Internkontrollområdet funktionsbrevlådor
rapporterade följande: I Karlskoga kommun finns
det drygt 250 registrerade funktionsbrevlådor.
Antalet funktionsbrevlådor varierar mellan
de olika förvaltningarna, inom exempelvis
skolförvaltningen finns ett stort antal
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Internkontrollområdet ”uppföljning av budgetflytt
av nämndarvoden” kom fram till följande slutsatser:
Det är viktigt att kommunen är transparent
avseende hur skattemedel fördelas. Denna
internkontroll belyser vad en nämnd kostar i form
av arvoden. Arvoden till förtroendevalda är en
mycket liten del av kommunens totala budget, men
kan ha avgörande betydelse för skattebetalarnas
förtroende. Karlskoga kommun har prövat modellen
med att flytta budgeten för arvodeskostnader under
en mandatperiod. Eftersom budgeteringen och
arvodeshanteringen inte har följt intentionerna
fullt ut har ändringen inte gett de effekter som
avsågs. Hantering med avvikande kontering har
varit för svårhanterad för att kunna genomföras
med nuvarande förutsättningar. Kommunstyrelsen
beslutade därför att budgeteringen återgår till
tidigare hantering, där samtliga arvodeskostnader
budgeteras på respektive nämnds ansvar.
Utifrån internkontrollområdet ”håller Karlskogas
styrdokument tillräcklig kvalitet utifrån
styrmodellens definierade krav?” kom följande
generella slutsatser fram: Inom ramen för det
politiska uppdraget beslutas och verkställs ett
flertal styrdokument. För att säkra upp en väl
genomarbetad process bör nämnderna vara
vaksamma på styrdokument som lyfts upp på fel
nivå utifrån den beslutade styrdokumentsnivån i
Karlskogas politiskt beslutade styrmodell och aktivt
verka för att styrmodellens logik får genomslag i
organisationen. Det finns undantag då dokument
behöver beslutas på annan nivå, men undantagen
ska inte vara regel. Att ha en väl avvägd mängd med
styrdokument som har relevans och betydelse för
styrningen i kommunen är av stor vikt för att få
genomslagskraft i styrningen. Ju fler styrdokument
som tas fram och beslutas desto mer blir de
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befintliga styrdokumenten devalverade i sitt värde
och någonstans finns det en brytpunkt för hur
många styrdokument som en medarbetare kan
ha möjlighet att känna till i sitt innehåll och sitt
eget ansvar för efterlevnad. Att ha ett färre antal
styrdokument skulle innebära att dessa dokument
har möjlighet att få en reell genomslagskraft i
organisationen.
Rapportering skedde på kommunstyrelsens
sammanträden under hösten 2021. Redovisningen
godkändes i samtliga fall av kommunstyrelsen.
Självskattning av internkontrollen som helhet
bedöms som mycket god på kommunstyrelsen.

Socialnämnden
Socialnämnden fastställde följande
internkontrollområden för 2021:
•

Risk för betalningsansvar vid hemtagning

•

Risk att tappa kompetens, enhetschefer på
grund av löner och arbetsmiljö

•

Risk för att verksamheten inte kan behålla
sjuksköterskekompetens

Internkontrollområdet ”risk för betalningsansvar
vid hemtagning” kom fram till följande slutsatser:
Antal vårddygn inom slutenvården bevakas
kontinuerligt. Gränsen för betalningsansvar ligger
på 3,0 dagar. Målsättningen för hemtagningar
från sjukhuset är att ligga på max 2,0 dagar för
att ha ett utrymme om till exempel förlängda
hemtagningsprocesser uppstår. Snittet för 2021 är
1,4 dagar, vilket innebär att förvaltningen inte haft
några kostnader för betalningsansvar under 2021.
Internkontrollområdet ”risk att tappa kompetens,
enhetschefer pga. av löner och arbetsmiljö”
rapporterade följande: Inom socialförvaltningen
finns det totalt 41 enhetschefer. Under perioden 1
januari–31 december 2021 har tolv enhetschefer
avslutat anställning. Av dessa tolv är det nio
anställningar som avslutats på grund av att
förordnande, tidsbegränsad anställning eller
vikariat upphört. Två enhetschefer har sagt upp
sig på egen begäran och en har gått över till annan
anställning inom förvaltningen. En utredning har
genomförts av företagshälsan för att kartlägga
enhetschefernas arbetsmiljö inom hemvården
och vård- och omsorgsboende. Resultatet är
sammanställt i en rapport som beskriver nuläge
och förbättringsområden. Enhetschefer inom de
två områdena har haft workshops för att identifiera
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vilka områden som är mest prioriterade för
enhetscheferna. Inom hemvården prioriteras:
tydliggörande av chefsrollen/mandat, introduktion
och förutsättningar (stödfunktioner, antal
medarbetare på enhetschef). Inom vårdboende
prioriteras: tydliggörande av chefsrollen/
mandat, stödfunktioner, samarbetet med HSOorganisationen. Arbetet kring utredningen skedde
med delaktighet från HR, fackliga förtroendevalda,
enhetschefer samt förvaltningsledning.
Utifrån internkontrollområdet ”risk
för att verksamheten inte kan behålla
sjuksköterskekompetens” kom följande fram: Under
2021 har 15 sjuksköterskor avslutat sin anställning
och 19 har anställts. Att det är en hög siffra beror på
att det är flera sjuksköterskor som har avslutat sin
anställning men sedan återanställts senare under
året. Det är en ökning med fyra sjuksköterskor vid
årsskiftet 2021/2022 jämfört med tidigare årsskifte.
Det är en positiv utveckling men fortfarande har
enheten vakanta tjänster och det är mycket hård
konkurrens om arbetskraften både regionalt
och nationellt. Vår bedömning är att det är en
försiktigt positiv utveckling men situationen är
fortsatt allvarlig då den kommunala vården saknar
marginaler och har mycket små möjligheter att göra
några prioriteringar så som till exempel regionen
kan göra.
Självskattning av internkontrollen som helhet
bedöms som god inom socialnämnden. Riskerna
som har följts upp har varit väsentliga att följa och
risken har kunnat minskat genom aktivt arbete och
bevakning.

Barn- och utbildningsnämnden
Nämndens internkontrollområde för 2021 var
följande:
•

Övergångar mellan stadier och skolor

•

Kvalitetssäkra det systematiska kvalitetsarbetet
på huvudmannanivå

Internkontrollområdet ”övergångar mellan stadier
och skolor” rapporterade följande: Som ett led
i internkontrollarbetet arbetade representanter
från grundskolan, förskolan och gymnasiet
med enhetliga överlämningsplaner för samtliga
övergångar mellan stadier och skolor. Syftet med
överlämningsplanen är bland annat att säkerställa
en för barn/elever likvärdig utbildning och att
kvalitetssäkra överlämningsarbetet samt vara
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ett stöd för personal. Målsättningen är en ökad
måluppfyllelse på alla grund- och grundsärskolor
samt gymnasiet i Karlskoga kommun. Utvärdering
av genomförda överlämningar sker varje
höst. Inför skolstart höstterminen 2021 har
överlämningsarbetet förbättrats och den samlade
bedömningen är att interkontrolluppdraget är
slutfört.
Utifrån internkontrollområdet ”kvalitetssäkra det
systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå”
kom följande fram: Det systematiska
kvalitetsarbetet konkretiseras i förvaltningens
mål- och budgetdokument och varje skolenhets
verksamhetsplan. Verksamhetsplanerna följs
upp och analyseras i verksamhetsberättelser som
även är en form av läsårsanalyser. De utgör även
underlag till delårs- och årsrapporter som går till
nämnden och kommunfullmäktige. Syftet med
verksamhetsplaner och verksamhetsberättelse är
att synliggöra en arbetsprocess där erfarenheter tas
tillvara och omprövas för ständiga förbättringar.
Som stöd i arbetet med det systematiska
kvalitetsarbetet beslutar nämnden om en plan
för det systematiska kvalitetsarbetet för varje
år. Planen innehåller en planering för när
aktiviteter ska ske för styrning, uppföljning och
analys samt presentation av resultat. I planen
framgår även vilken funktion som har ansvaret
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för genomförandet samt vilken funktion som har
beslutanderätten. Beslutanderätten är baserad på
nämndens delegationsordning. Kvalitetssäkringen
är genomförd och arbetet sker på det sätt som
beskrivits ovan. Den samlade bedömningen är att
internkontrolluppdraget är slutfört.
Självskattning av internkontrollen som helhet
bedöms som tillfredsställande inom barn- och
utbildningsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningen genomförde en risk- och
väsentlighetsanalys under hösten 2020 och utifrån
den fastställdes kultur- och föreningsnämndens
internkontrollplan för 2021, vilken omfattar
följande två områden:
•

Hantering av allmänna handlingar enligt
informationshanteringsplanen.

•

Hantering av personinformation enligt
dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontrollerna genomfördes enligt plan och
redovisades för nämnden vid sammanträden den 20
oktober respektive 17 november 2021.
Utifrån internkontrollområdet
”hantering av allmänna handlingar enligt
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informationshanteringsplanen” kom följande
fram: Granskningen genomfördes av hur
väl leveranser från förvaltningen görs till
kommunarkivet och hur väl gallring fungerar, enligt
informationshanteringsplanen. Resultatet visade att
det finns förbättringsområden gällande leveranser
medan gallring fungerar väl med ett visst stöd från
arkivet. Nämnden beslutade att ge förvaltningen i
uppdrag att åtgärda de brister som påvisades och att
återkoppling ska ske senast i oktober 2022.
Internkontrollområdet ”hantering av
personinformation enligt dataskyddsförordningen
(GDPR)” rapporterade följande: Kontrollen
omfattade fem kontrollmoment, där
dataskyddsombud, förvaltningschef, enhetschefer
och medarbetare med nyckelroller tillsammans
med kvalitetssamordnaren genomförde
granskningen. Granskningen visade att det
generellt finns god kännedom om GDPR men att det
finns områden som behöver åtgärdas. Att arbeta i
enlighet med GDPR är ett ständigt pågående arbete
och åtgärderna som föreslogs gav en signal om vad
som behöver prioriteras. Nämnden beslutade att ge
förvaltningen i uppdrag att genomföra de åtgärder
som föreslogs i rapporten.
Självskattningen av den interna kontrollen 2021
har genomförts genom en enkät som besvarades
av nämndens ledamöter samt ersättare som
närvarat vid minst hälften av årets sammanträden.
Frågeställningarna är hämtade från de centralt
fastställda anvisningarna för årsredovisningen
gällande självskattning av internkontroll. Resultatet
visade att nämnden anser att rollfördelningen
mellan förtroendevalda och tjänstemän är tydlig.
Som helhet anser kultur- och fritidsnämnden att
den interna kontrollen varit god.

Samhällsbyggnadsnämnden
Följande områden fastställde
samhällsbyggnadsnämnden som internkontroll:
•

Förebyggande arbete för god psykosocial
arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare

•

Förebyggande arbete för god fysisk arbetsmiljö
för de av förvaltningens medarbetare som
arbetar aktivitetsbaserat

Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan
reviderades under hösten 2021 och därav
genomfördes ingen uppföljning av områdena
för internkontrollen. I samband med

52

Karlskoga kommun | Årsredovisning 2021

samhällsbyggnadsförvaltningens sammanslagning
med folkhälsoförvaltningen sågs arbetsmiljö och
arbetsplatser över, vilket är ett fortsatt pågående
arbete. Enligt reglemente för intern kontroll gjordes
en sammanställning till nämnden av de rutiner
som genomlysts och där insatser och åtgärder var
nödvändiga för en effektiv och strategisk styrning
och ledning.
Självskattning av internkontrollen som helhet
bedöms som svag på samhällsbyggnadsnämnden.

Tillväxt- och tillsynsnämnden
Följande två områden fastställde tillväxt- och
tillsynsnämnden som internkontroll 2021:
•

Förvaltningen ska kartlägga hur medarbetarna
inom förvaltningen upplever den psykosociala
arbetsmiljön på arbetsplatsen.

•

Förvaltningen ska kontrollera hur förvaltningen
bör arbeta förebyggande för att främja den
psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Tyvärr genomfördes ingen interkontroll under
2021. Självskattning av internkontrollen som
helhet bedöms därför som svag på tillväxt- och
tillsynsnämnden.

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

Folkhälsonämnden
Folkhälsonämnden fastställde följande
internkontrollområden för 2021:
•

Sjukfrånvaro

•

Arbetsmiljösituation vid sammanslagning
av förvaltningar

•

Delaktighet och inflytande vid måltiden

•

Implementering av barnkonventionen

•

Verksamhetsutveckling städ

Sjukfrånvaro följdes upp och analyserades. Totalt
sett hade förvaltningen låg sjukfrånvaro, särskilt
med tanke på rådande pandemi och restriktioner.
Statistiken månad för månad, varierade under årets
månader och mellan nämndens verksamheter. För
samtliga verksamheter sjönk sjukfrånvaron under
sommaren och i inledningen av hösten.
Arbetsmiljösituationen vid sammanslagning av
förvaltningar bedömdes utifrån underlag från
dels samverkansprotokoll, minnesanteckningar
från stab-, lednings- och arbetsplatsträffar,
resultat från HME-undersökning och intervju
med folkhälsoförvaltningens skyddsombud.
Den samlade bedömningen var att
folkhälsoförvaltningen arbetat aktivt med
arbetsmiljöfrågan kopplat till sammanslagningen
och vidtagit lämpliga åtgärder därefter. Det
gick att se en ökad arbetsbelastning för ett fåtal
personer samt en otydlighet i ansvarsfördelningen
över vissa uppgifter som kommer över från
samhällsbyggnadsförvaltningen. Inga ytterligare
åtgärder bedöms därmed nödvändiga.
Uppföljning av elevers delaktighet och inflytande
vid måltiden visade att förutsättningar för elevers
delaktighet skapats och att ändringar gällande
måltiderna, genomförts utifrån enkäter och
intervjuer, där elever deltagit. Fortsatt arbete
kommer att fokusera på tydliggörande av
måltidernas innehåll och ursprung.
Implementering av barnkonventionen följdes upp
som en del av folkhälsonämndens interna kontroll.
Uppföljningen visade att flera insatser genomförts
på området, men att utvecklingsarbete återstår
inom samtliga sex målområden som prioriterats i
styrdokumenten för barnets rättigheter 2020–2024.
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Uppföljning av arbetet med verksamhetsutveckling
städ skedde genom kontroll och analys av insatser
utifrån GANT-schema, medarbetarundersökningens
HME-resultat och en enkätundersökning till
medarbetarna inom städ. Resultaten tyder på
att insatser genomförts enligt planering. Genom
utvecklingsarbetet bereds personalen möjlighet för
ökad delaktighet i planering av sin vardag och att
medarbetarna inom städverksamheten fått större
möjlighet till att göra andra saker inom ramen
för det dagliga städuppdraget i syfte att skapa
omväxlande arbeten.
Självskattning av internkontrollen som helhet
bedöms som god inom folkhälsonämnden.

Väsentliga personalförhållanden
Väsentliga personalförhållanden

Väsentliga personalförhållanden
Antal anställda
Antalet tillsvidareanställda medarbetare i Karlskoga
kommun var den 31 december 2021, 2483 stycken.
Omräknat till heltider motsvarade det 2446
årsarbetare. Det är en ökning i både vad gäller antal
medarbetare (+30) och antal årsarbetare (+32).
Antal tillsvidareanställda årsarbetare
(sysselsättningsgrad omräknat till heltid)
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Under 2020 minskade antalet årsarbetare, men
har under 2021 ökat igen. Ökningen återfinns
främst inom socialförvaltningen och där inom
området hemvård där vårdbehovet ökat, men
också inom funktionsstöd. Samtidigt minskade
skolförvaltningen antalet årsarbetare i och med ett
avslutat samarbete kring gymnasiet med Degerfors,
där majoriteten valde att stanna kvar i Degerfors
kommun.
Den externa personalomsättningen för
tillsvidareanställda i Karlskoga kommun
var 12,8 procent, samtidigt som den interna
personalomsättningen var 4,6 procent. Den interna

omsättningen har legat på runt 4 procent under de
senaste fyra åren, medan den externa omsättningen
varierat mellan åren. 2017, 2019 och 2020 låg den
på cirka 10 procent medan den 2018 och 2021 var
över 12 procent. Högst extern rörlighet har tillväxtoch tillsynsförvaltningen. Den externa rörligheten
ligger här på 22 procent, mycket tack vare fyra
nyanställningar på en liten förvaltning. Även
skolförvaltningen och kommunens ledningskontor
har hög extern omsättning, 14,8 respektive 13,6
procent. Kommunens ledningskontor har även
högst intern omsättning på 9,9 procent, följt av
socialförvaltningen på 6,4 procent. Kultur- och
fritidsförvaltningen har låg extern omsättning på
endast 2,8 procent och ingen intern omsättning. 67
personer har slutat på grund av pension och knappt
120 personer har sagt upp sig på egen begäran.

Antal tillsvidareanställda årsarbetare under åren
2011-2021, Karlskoga kommun
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Väsentliga personalförhållanden

Könsfördelning och
yrkesgrupper

med jämn könsfördelning, så består den nya
förvaltningen av flest kvinnor. Även kultur- och
föreningsförvaltningen som tidigare haft en
jämn könsfördelning har nu mer än 60 procent
kvinnor. Det innebär att ingen förvaltning har jämn
könsfördelning. Socialförvaltningen är den mest
kvinnodominerade förvaltningen med 85 procent
kvinnor.

80 procent av kommunens tillsvidareanställda
är kvinnor och samtliga förvaltningar inom
kommunen har en majoritet av kvinnor.
I och med sammanslagningen av
folkhälsoförvaltningen, med 90 procent
kvinnor, och samhällsbyggnadsförvaltningen
Antal tillsvidareanställda årsarbetare per 31 december 2021,
Karlskoga kommun
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Kultur- och
fritidsförvaltningen

Samhälleoch serviceförvaltningen

Skolförvaltningen

Könsfördelningen inom olika yrkesgrupper
varierar stort och följer traditionella könsmönster.
Anställda inom skola och förskola, där lärare,
förskolelärare och barnskötare finns, utgör den
största yrkesgruppen. Här är könsfördelningen
80,6 procent kvinnor och 19,4 procent män. Näst
största yrkesgruppen är vård och omsorg där
undersköterskor och habiliteringspersonal arbetar.
Där är könsfördelningen 92,3 procent kvinnor och
7,7 procent män. Störst andel män återfinns inom
hantverk (vaktmästare, parkarbete och fordon med
flera) där det är 75,6 procent män och 24,4 procent
kvinnor. Även elevassistenter har en hög andel män
med 63,4 procent män och 36,6 procent kvinnor.
I gruppen rehab och förebyggande, med bland
annat yrkesgruppen arbetsterapeuter, arbetar bara
kvinnor.

Socialförvaltningen

Tillväxt- och
tillsynsförvaltningen

Totalt

Fördelning av yrkesgrupper den 31 december 2021
Köks- och måltidsarbete 4 %
Hantverksarbete 2 %
Teknikarbete 3 %
Kultur-, turism- och
fritidsarbete 2 %

Arbete i skola
och förskola
30 %

Städ-, tvätt- och
renhållningsarbete 4 %
Ledningsarbete 5 %
Handläggningsoch
administrationsarbete 6 %

Vård och
omsorgsarbete 29 %

Socialtoch kurativt
arbete 13 %
Rehab och förebyggande
arbete 1 %
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Åldersstruktur

Sjukfrånvaro totalt

Karlskoga kommuns tillsvidareanställda har en
medelålder på 46,4 år. 48 procent (1201 personer)
är 50 år eller äldre och 17 procent (420 personer)
är 60 år eller äldre. Högst medelålder har
kommunensledningskontoret med 48,4 år medan
tillväxt- och tillsynsförvaltningen har en medelålder
på 42,1 år.

Under 2021 pågick coronapandemin vilket
har påverkat sjukfrånvarostatistiken eftersom
restriktionerna inneburit att du ska stanna
hemma vid minsta förkylningssymptom.
Administrativa enheter har delvis kunnat
arbeta hemifrån medan servicefunktioner samt
utbildnings- och vårdpersonal har behövt vara på
plats. Vaccinationer samt skyddsutrustning och
säkerhetstänk har varit viktiga faktorer för att hålla
smittan nere bland personalen.

Tillsvidareanställdas åldersfördelning indelad i
åldersgrupper och kön 31 december 2021 (antal)
800

Den totala sjukfrånvaron i Karlskoga kommun var
7,1 procent 2021, vilket är en marginell minskning
jämfört med 2020, men en ökning jämfört med
åren innan pandemin (2018 var sjukfrånvaron 6,5
procent och 2019 var den 6,0 procent). Det såg ut
att bli ännu lägre jämfört med 2020 ända fram till
december då virusvarianten omikron gjorde att
sjuksiffrorna för december ökade.
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Fördelning av hel- och deltider
94 procent av kommunens tillsvidareanställda
hade vid årets slut en heltidsanställning, vilket är
en ökning med 19 procentenheter sedan 2017 och
en ökning med 25 procentenheter sedan 2010. Av
männen har drygt 94 procent en heltidsanställning
och drygt 93 procent av kvinnorna har en
heltidsanställning. Det är en marginell minskning
men blir en procentenhet i avrundningen. Den
stora ökningen av andelen tillsvidareanställda
återfinns hos kvinnorna som sedan 2017 ökat med
21 procentenheter. Kommunens intention är att
anställningar ska vara på heltid.
Andel heltidsanställda av totalt antal
tillsvidareanställda 31 dec (andel i procent)
100

Männens sjukfrånvaro har ökat med 0,3
procentenheter medan kvinnornas har minskat
med 0,3 procentenheter. Högst sjukfrånvaro har
socialförvaltningen med 8,4 procent, vilket är en
minskning med 0,7 procentenheter jämfört med
2020. Näst högst sjukfrånvaro har skolförvaltningen
med 6,4 procent. Lägst sjukfrånvaro har
kommunledningskontoret med 1,7 procent, vilket
är en minskning med 3,2 procentenheter och
beror främst på minskad långtidssjukfrånvaro och
möjligheten att arbeta hemifrån.
Karlskoga kommun betalade ut drygt 25 miljoner
kronor i olika former av sjuklöner under 2021,
men regeringen har möjliggjort för arbetsgivarna
att delvis kunna få ersättning för höga
sjuklönekostnader.
Andel total sjukfrånvaro av arbetad tid 2019-2021,
fördelad på kön. (procent)
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Kvinnor

Män

Totalt

Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaro uppdelad
på ålder och kön
Kvinnornas totala sjukfrånvaro var 7,7 procent
2021 jämfört med 8,0 procent 2020, vilket är en
minskning med 0,3 procentenheter. Kvinnornas
minskning har skett i alla åldersgrupper utom för
den äldsta gruppen där den ligger på samma som
2020 (8,9 procent).
Mäns totala sjukfrånvaro har ökat med 0,3
procentenheter, från 4,6 till 4,9 procent.
Sjukfrånvaron i gruppen yngre män upp till och
med 29 år har minskat med 0,8 procentenheter
medan övriga två grupper har ökat lite. Högst
sjukfrånvaro har män över 50 år med 5,0 procent.
Total sjukfrånvaro fördelad på kön och åldersgrupper, 2021-2020
(procent)

2021

2020

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

<= 29 år

6,8

4,7

6,2

7

5,5

6,6

30-49 år

6,7

4,8

6,3

7,5

4,2

6,7

>= 50 år

8,9

5,0

8,1

8,9

4,6

8,8

Totalt

7,7

4,9

7,1

8,0

4,6

7,2

Långtidssjukfrånvaro

Mest ökade det inom åldersgruppen 30–49 år,
från 13,7 procent till 31,6 procent. Den ökningen
motsvarar cirka 5000 sjukfrånvarotimmar.

Långtidssjukfrånvaron (andel över 59 dagar av totala
sjukfrånvaron) har ökat med 5,6 procentenheter
jämfört med 2020 och utgjorde 35,7 procent av den
totala sjukfrånvaron. Sett till hur stor andel av den
totala arbetstiden som varit långtidssjukfrånvaro
så ligger den på 2,2 procent jämfört med 2,5 förra
året. Det motsvarar cirka 24 000 timmar mer
än förra året. Lägst andel långtidsjukfrånvaro
hade skolförvaltningen på 34,6 procent. Övriga
förvaltningar låg mellan 35,4 till 60,9 procent.
Kvinnorna har större andel långtidssjukfrånvaro
än männen. Männens andel långtidssjukfrånvaro
ökade jämfört med 2020 med 10,7 procent enheter.

Kvinnornas andel långtidssjukfrånvaro ökade
med 4,8 procentenheter. Det är ökning i
alla åldersgrupper där gruppen 50 år och
äldre ökat med 8,2 procent vilket motsvarar
en ökning med 16 500 sjukfrånvarotimmar.
Totalt utgör andelen långtidssjukfrånvaro
cirka 416 450 sjukfrånvarotimmar under året.
Inom kommunledningskontoret och kulturoch fritidsförvaltningen har männen ingen
långtidssjukfrånvaro alls.

Långtidssjukfrånvaro fördelad på kön och åldersgrupper, 2021-2020
(procent)

2021

2020

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

<= 29 ÅR

10,4

2,7

8,7

8,9

0,8

7,1

30-49 ÅR

32,3

31,6

32,2

31,1

13,7

28,6

>= 50 ÅR

46,5

40,2

45,7

38,3

34,1

37,8

Totalt

36,8

29,7

35,7

32,0

19,0

30,1
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Totalt

Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaro exklusive
långtidssjukfrånvaro
Den korta sjukfrånvaron (kortare än 60 dagar)
minskade totalt sett jämfört med 2020.
Antalet sjukfrånvarotillfällen har fortsatt att öka,
nu med 80 tillfällen, 8 655 tillfällen 2020 och 8 575
tillfällen 2020. Även antalet sjukfrånvarodagar har
ökat från 82 343 dagar till 84 873 (+ 2 530 dagar). Den
Sjukfrånvaron exklusive långtidssjukfrånvaron (procent)
6

långa sjukfrånvaron över 90 dagar och längre har
ökat, medan övriga intervall har minskat. Antalet
sjukfrånvarodagar i snitt per anställd har ökat med
3,4 dagar/år och anställd, från 30,1 dagar till 33,5
dagar/år.

Andel månadsavlönade med 0-5 sjukfrånvarodagar
2019-2021 (procent)
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Frisknärvaro

Upprepad korttidssjukfrånvaro

Frisknärvaron (0–5 sjukfrånvarodagar/år) har ökat
jämfört med 2020, totalt 6 procentenheter till 52,1
procent. Det hör med stor sannolikhet ihop med
restriktionerna och om man haft möjlighet att
arbeta hemifrån eller inte.

Färre antal personer, 37 stycken, har haft 6 eller
fler frånvarotillfällen under 2021 jämfört med 2020,
från 407 till 370. Antalet personer som haft 1–5
frånvarotillfällen är på samma nivå som 2020, det
vill säga 1 512 personer. Totalt under 2021 har det
rapporterats 6 837 sjukfrånvarotillfällen, jämfört
med 7 366 förra året.

Högst frisknärvaro har kommunledningskontoret
på 83,5 procent, medan socialförvaltningen har
lägst på 46,4 procent, vilket är en ökning på
förvaltningen med drygt 7 procentenheter. På alla
förvaltningar utom tillväxt och tillsyn har männen
högre frisknärvaro än kvinnorna.
Störst ökning har tillväxt och tillsyn där
frisknärvaron tidigare varit låg men nu har ökat till
75 procent, 26 procentenheter bättre än 2020.
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Dessa minskade tillfällen har genererat en
minskning på 3565 sjukdagar under 2021.
När det gäller frånvaro på grund av föräldraledighet
så har det varit en ökning jämfört med 2020.
Ungefär samma antal personer har ansökt/
anmält föräldraledighet eller vård av barn, men
tillfällena har ökat med 109 tillfällen och antalet
frånvarodagar har ökat med drygt 5 000 dagar.

Ekonomisk översikt
översikt
Ekonomisk

Ekonomisk översikt – kommunen
och kommunkoncernen
Årets resultat
Årets resultat 2021 för Karlskoga kommun blev
ett överskott på 154,5 mnkr, vilket motsvarar 7,9
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Det budgeterade resultatet var 6,5 mnkr, vilket
innebär att kommunens resultat var hela 148,0
mnkr bättre än budgeterat. Tabellen nedan
redovisar budgetavvikelserna.
Budgetavvikelser 2021 (tkr)

Avvikelse

%

695

7,7 %

Budgeterat resultat 2021
Kommunfullmäktige och revision
Överförmyndarnämnden

6 537
28

0,8 %

198

3,0 %

12 211

8,2 %

Socialnämnden

-12 614

-1,7 %

Barn- och utbildningsnämnden

19 588

2,7 %

Kultur- och fritidsnämnden

-2 359

-2,8 %

1 569

29,0 %

Tillväxt- och tillsynsnämnden

-646

-7,4 %

Samhällsbyggnadsnämnden

-5 156

-7,3 %

Nämndernas resultat summa

13 514

0,8 %

Administrativ nämnd
Kommunstyrelsen

Folkhälsonämnden

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Realisationsvinster
Skatteväxling återbetalning trafik Region Örebro
Minskade avskrivningar pga. ej genomfört samtliga budgeterade investeringar

13 514
50 862
6 113
12 959
730
8 571

Minskade kapitalkostnader pga. lägre avskrivningar

16 894

Minskade pensionskostnader

14 565

Minskade löneökningar till stor del pga. släpande effekt från 2020

7 233

VA bolaget ersättning kapitalkostnader enligt KF beslut 2011

3 852

Sjuklöneersättning Covid 19 för 2021

8 809

Ökade finansiella intäkter framförallt pga. Kommuninvests överskottsutdelning

1 625

Minskade finansiella kostnader

1 074

Övrig finansförvaltning
Årets resultat 2021
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1 192
154 530

Ekonomisk översikt

Kommunens eget kapital uppgick efter årets
resultat till 1 741 mnkr (1,74 miljarder).
Kommunkoncernens eget kapital uppgick efter
årets resultat till till 1 882 mnkr (1,9 miljarder).
Kommunkoncernens resultat blev ett överskott
på 265,5 mnkr. Karlskoga Kommunhus AB
redovisade ett överskott på 16,1 mnkr före skatt,
vilket var enligt budget. Karlskoga Energi & Miljö
AB redovisade ett överskott efter finansiella poster
på hela 130,0 mnkr vilket var 50,5 mnkr bättre
än budget och 63,4 mnkr bättre än föregående

år. Karlskogahem AB redovisade ett överskott
efter finansiella poster på +29,4 mnkr vilket var
17,0 mnkr bättre än budgeterat och 2,2 mnkr
bättre än 2020. Kommunalförbundet Bergslagens
Räddningstjänst redovisade ett överskott på +471
tkr, vilket är bättre än budgeterat och beror på
reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar
samt orealiserade vinster för kortsiktiga
placeringar. För 2020 var resultatet ett överskott på
+386 tkr.

Årets resultat (mnkr)
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Budgetföljsamhet
Driftredovisning
Nämnd

2021

(tkr)
Kommunfullmäktige och revision
Valnämnd

2020

Utfall

Budget

Resultat

Utfall

Budget

Resultat

8 302

8 995

693

8 461

9 050

589

28

30

2

0

0

0
288

Överförmyndarnämnden

3 426

3 454

28

3 076

3 364

Administrativ nämnd

6 510

6 708

198

6 357

6 288

-69

Kommunstyrelsen

135 888

148 099

12 211

125 213

135 229

10 016

Socialnämnden

746 297

733 683

-12 614

702 313

716 009

13 696

Barn- och utbildningsnämnden

707 420

727 008

19 588

530 406

548 502

18 096

0

0

0

170 760

169 741

-1 019

85 315

82 956

-2 359

83 273

84 572

1 299

Gymnasienämnden (upplöstes 2021)
Kultur- och fritidssnämnden
Folkhälsonämnden

3 843

5 412

1 569

3 230

3 930

700

Tillväxt- och tillsynsnämnden

9 331

8 685

-646

7 372

8 595

1 223

Samhällsbyggnadsnämnden
Summa exklusive Finansförvaltning
Finansförvaltning
Summa (omvänt tecken)
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75 881

70 725

-5 156

67 154

72 931

5 777

1 782 241

1 795 755

13 514

1 707 615

1 758 211

50 596

-1 936 770

-1 802 292

134 478

-1 842 647

-1 767 785

74 862

-154 529

-6 537

147 992

-135 032

-9 574

125 458
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Budgetföljsamheten i
verksamheten
Den totala budgetavvikelsen för nämnderna 2021
var ett överskott på +13,5 mnkr, vilket motsvarar
+0,8 procent av nämndernas totala budget.
Vid en jämförelse med föregående år är det en
försämring men det stora överskottet 2020 berodde
på statens stöd för coronapandemin samt även de
kostnadsminskningar som pandemin medförde då
efterfrågan minskade på vissa tjänster.
Störst positiv avvikelse mot budget hade barnoch utbildningsnämnden vars överskott blev
+19,6 mnkr, en positiv avvikelse med +2,7
procent av nettobudgeten. Under 2021 upplöstes
gymnasienämnden och gymnasieverksamheten
överfördes till barn- och utbildningsnämndens
ansvar. Överskottet 2021 kan delvis förklaras
med poster av engångskaraktär. I bokslutet
för 2020 reserverades statsbidrag för eventuell
återbetalning under 2021. Majoriteten av
redovisningarna blev godkända utan återkrav
vilket bidrar till grundskolans överskott 2021. Asyloch etableringsersättning har erhållits i betydligt
högre omfattning än budgeterat för grundskolans
del. Under året har de olika verksamheterna
även erhållit ett temporärt bidrag, den så kallade
”skolmiljarden”.
Avvikelsen för året fördelas på ett överskott på +2,9
mnkr inom förvaltningsgemensamt, +1,4 mnkr
inom förskolan, +16,2 mnkr inom grundskolan
samt ett underskott på -1,0 mnkr inom gymnasiet

och vuxenutbildningen. Överskottet inom
förvaltningsgemensamt beror till stor del på att en
ny förskola togs i drift först under november jämfört
med budgeterad helårseffekt. Viktigt att påpeka att
barn- och utbildningsnämndens budget så sent som
2019 utökades med 33,8 mnkr vilket motsvarade en
ökning med hela 6,7 procent mot året innan.
Socialnämnden redovisar ett underskott på -12,6
mnkr, vilket motsvarar en negativ avvikelse på -1,7
procent av nettobudgeten. Det negativa resultatet
beror till stor del på placeringskostnader samt
kostnader för försörjningsstöd som överstiger
budget. Individ och familj redovisar ett underskott
om totalt -30,5 mnkr för 2021. Av det underskottet
avser 14,7 mnkr placeringskostnader hos barn
och unga och 15,8 mnkr avser försörjningsstöd
samt placeringar hos vuxenenheten. Den negativa
obalansen reduceras delvis av överskotten inom
övriga områden. Förvaltningsgemensamt redovisar
+4,5 mnkr, hälso- och sjukvård +1 mnkr, hemvård
+5,9 mnkr, vårdboende +6,2 mnkr samt +0,3 mnkr
för funktionsstöd. Överskotten som flertalet av
socialnämndens områden redovisar beror delvis på
att pandemirestriktioner begränsat verksamheterna
att bedriva sina aktiviteter som vanligt. Dessutom
beror det på att socialnämnden under året erhållit
en större mängd statliga medel som primärt har
nyttjats, vilket innebär att befintlig budget inte
belastats i samma utsträckning.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på
+12,2 mnkr för år 2021 vilket motsvarar 8,2
procent av den totala årsbudgeten på 148,1

Foto: Nina Simonenn
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mnkr inklusive budgetkompensationer för
avskrivningar. Så gott som alla avdelningar och
enheter inom kommunstyrelsen är med och
bidrar till överskottet. De största överskotten
återfinns i kommundirektörens del av budgeten,
på IT-enheten, ekonomiavdelningen samt
kommunstyrelsen som nämnd.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt
resultat 2021 motsvarande -5,2 mnkr. Resultatet
exklusive kostnad för vinterväghållning är -4,7
mnkr. De största underskotten finns under fastighet
(-2,5 mnkr) samt teknik (-2,4 mnkr). Fastighet fick
ökat antal felanmälningar under året vilket innebar
ökat antal akuta felavhjälpande insatser. Delvis
berodde detta på årets relativt kalla väder. Tekniks
grävtillstånd står för en stor del av minusresultatet
motsvarande ca 1,8 mnkr. Trafikenheten, som
ingår inom teknik, uppvisar uteblivna intäkter med
cirka 1,1 mnkr till följd av införande av avgiftsfri
parkering.
Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett
underskott på -2,4 mnkr. Underskottet 2021 har
uppstått genom uteblivna intäkter på grund av
restriktioner orsakade av coronapandemin. Både
sporthallen Stråhallen och badhuset Strandbadet
har varit stängda för allmänheten från november
2020 till och med 7 juni 2021. Övriga verksamheter
inom kultur- och fritidsnämnden hade 2021 i stora
drag summerat en budget i balans.
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 kommande tre år, medan 50 procent av
ett samlat överskott tas med in i nästa treårsperiod.
2021 var det andra året i nuvarande treårsperiod
2020–2022. Maximalt 1,5 procent av aktuell
driftbudget gäller sedan 2008 för resultatöverföring
av överskott mellan åren inom budgetperioden.
När årsredovisning 2021 fastställs i april 2022
föreslås till fullmäktige att samtliga ackumulerade
nettounderskott tas bort och därmed inte förs över
till 2022. Samtliga överskott, dock maximalt 1,5
procent av budgetram enligt gällande regelverk,
förs över till 2022. Vinterväghållningen, som
har sexårsbudget, justeras inte utan behåller
sitt underskott. Främsta skälet till att stryka
nettounderskotten men att föra över överskotten
till 2022 är kommunens goda resultat 2021, som till
stor del beror på ökade skatteintäkter. Välfärden
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måste dimensioneras efter intäkterna genererade
av skatter och statsbidrag. Finansieringsprincipen,
som betyder att ökade statliga krav på kommunerna
bör innebära ökade generella statsbidrag, följs
inte alltid av staten. Karlskoga kommuns interna
regelverk kring treårsbudget riskerar att försvåra
kommande års ekonomistyrning och därför föreslås
avsteg från regelverket för 2021.

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 kommunen får besluta att inte återhämta ett
underskott. Enligt lagen om kommunal bokföring
och redovisning ska uppgifter om årets resultat efter
balanskravsjusteringar och balanskravsresultat
redovisas i förvaltningsberättelsen.
Balanskravsjusteringar görs genom att följande
uppgifter, i tabellen på nästa sida, inte beaktas vid
beräkningen av årets resultat:

Ekonomisk översikt

Balanskravsöversikt 2017-2021
2017

2018

2019

2020

2021

Årets resultat

(tkr)

121 663

69 085

41 958

135 031

154 530

Realisationsvinster

– 3 023

– 10 009

- 3 065

-3 902

-12 959

Nedskrivningar
Avtalspensioner
Justering RIPS ränta
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

118 640

59 076

38 893

131 129

141 571

Balanskravsresultat

118 640

59 076

38 893

131 129

141 571

Finansiella mål
Karlskoga kommun har två finansiella mål som är
viktiga för att få en stark, långsiktig och hållbar
ekonomi.

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 med start 2017 till och med
2022. Tidsperioden anpassas till redan beslutad

treårsbudgetering. För att uppnå långsiktighet
i beslut som påverkar verksamheternas
omfattning och kvalitet tillämpar kommunen
treårsbudgetering. Med detta finansiella mål
kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning
undvika kortsiktiga neddragningar 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 perioden 2017–2022
finns utfall 2017–2021 samt budget för 2022 inlagt.

Överskottsmål: utfall 2017–2021 och budget 2022
Simulering överskottsmålet

2017
utfall

2018
utfall

2019
utfall

2020
utfall

2021
utfall

2022
budget

KF mål: +2 % över 6 år

7,0 %

3,9 %

2,3 %

7,2 %

7,9 %

0,6 %

Summa 2017-2022
28,9 %
Mål 12,0 %

Resultatet för 2021 var +7,9 procent jämfört med +0,3 procent i budget. Kommunen uppfyllde målet.

Likviditetsmålet
Likviditetsmålet mäter investeringars
självfinansieringsgrad under en rullande
femårsperiod. Självfinansieringsgraden är ett mått
på hur stor del av investeringarna som finansierats
med de skatteintäkter som återstår när den löpande
verksamheten betalats det vill säga årets resultat +
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 mål
är minst 100 procent vid summering av rullande
femårsperiod.
I nedanstående tabell är resultatet inlagt för 2021
tillsammans med siffrorna för åren 2017–2020.

Investeringars självfinansieringsgrad under fem år
(mnkr)

2017

2018

2019

2020

2021

Årets resultat

121,7

69,1

42,0

135,0

154,5

Avskrivningar

63,3

67,8

75,0

82,7

88,8

185,0

136,9

117,0

217,8

243,3

89,3

117,5

134,7

151,3

198,4

207 %

116 %

87 %

144 %

123 %

Årets resultat + avskrivningar
Investeringar
Självfinansieringsgrad i % per år
Självfinansieringsgrad i procent summering av fem år

Kommunens mål är minst 100 procent vid summering av rullande femårsperiod.
Resultatet blev 130 procent vilket innebär att målet är uppfyllt.
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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.
•

Långfristig 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
drastiska åtgärder för att möta finansiella
problem.

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

Långfristig kapacitet
Enligt kommunallagen ska kommunen alltid
ha högre intäkter än kostnader. Det är dock
en miniminivå. 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 pensionsåtaganden, klara av
konjunktursvängningar och ha resurser för
utveckling och investeringar. 2021 års resultat
stärkte Karlskogas ekonomiska ställning ytterligare.
Det egna kapitalet ökade med hela 154,5 mnkr, en
ökning med 9,7 procent. De senaste fem åren har
det egna kapitalet ökat med hela 507 mnkr vilket
motsvarar en ökning med 41 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 hela intäkten av skatt
och generella statsbidrag från det kommunala
utjämningssystemet i anspråk, och inte heller
ökar snabbare än dessa intäkter. 2021 ökade
nettokostnaden med 3,1 procent medan skatt
och generella statsbidrag ökade med 3,9 procent.
Det innebär att nettokostnaden som andel av
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intäkterna från skatt och statsbidrag minskade
från 92,3 procent för 2020 till 91,5 procent för
2021. Resultaten de senaste fem åren har varit
exceptionellt goda och visar en god balans i
ekonomin, förutom 2019 då överskottet var
lägre. Personalkostnader utgjorde 86,9 procent
av verksamhetens nettokostnad, vilket i stort var
oförändrat jämfört med 2020. Personalkostnaderna
totalt sett ökade med 3,5 procent under 2021.
Snittökningen de fem senaste åren är 2,6
procent. Kommunledningen ser allvarligt på att
personalkostnaderna ökat procentuellt nästan lika
mycket som skatter och generella statsbidrag under
de senaste fem åren. De senaste två åren 2020–2021
har dock personalkostnadernas ökning varit i lägre
takt än föregående år.
Verksamhetens nettokostnad i andel av skatter
och generella statsbidrag (procent)
100
98
96
94
92
0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Skatteintäkter och utjämning
Skatteintäkterna och de generella statsbidragen
från den kommunala utjämningen uppgick
2021 till 1 954 mnkr, det vill säga 1,95 miljarder.
Skatteintäkterna ökade med hela 4,4 procent och
generella statsbidrag ökade med 2,2 procent jämfört
med 2020. Sammantaget är den årliga ökningen 3,9
procent, vilket är högre än ökningen 2020 som var
3,6 procent. Taxeringsutfallet och uppräkningstalen
påverkar utvecklingen av skatteintäkterna.
Invånarantalet den 1 november året före budgetåret
påverkar storleken på bidragen från det kommunala
utjämningssystemet, eftersom de beräknas
med ett visst belopp per invånare och utifrån
detta datum. Den preliminära slutavräkningen
av skatteintäkterna utgår från SKRs prognos i
december varje år. Skatteintäkternas utveckling
påverkas mycket av antalet invånare i kommunen.
Befolkningen i Karlskoga var 30 381 invånare den 1
november 2021. Detta innebär en ökning med 114
invånare (+0,4 procent) jämfört med 1 november
2020.

Ekonomisk översikt

Skatteintäkter och generella stadsbidrag (mnkr)
1500
Skatteintäkter
1200
900
600

Generella statsbidrag

300
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020 2021

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

Soliditet är ett mått på kommunens finansiella
styrka och anger hur stor del av tillgångarna som
kommunen finansierat med skattemedel, det
vill säga med egna pengar istället för lån. Hur
soliditeten utvecklas beror dels på hur resultatet
utvecklas, dels på ökningen av tillgångar och hur
kommunen finansierat ökningen. Hög soliditet
innebär låg skuldsättning, vilket i sin tur ger låga
räntekostnader. Ökningen av eget kapital 2021 var
154,5 mnkr, en ökning med 9,7 procent. Orsaken var
kommunens överskott. Kommunens balansräkning
växte med 113 mnkr. Anläggningstillgångar
ökade med 127 mnkr och omsättningstillgångar
minskade med knappt 14 mnkr. Kommunen ökade
2021 sin soliditet med 3,2 procentenheter till 64,6
procent. Även för kommunkoncernen förbättrades
soliditeten tack vare positiva resultat för bolagen.
Soliditeten (procent)

Finansnetto (mnkr)
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Kommunen

Kommunens finansnetto var negativt 2021,
vilket betyder att ränteintäkterna var lägre än
räntekostnaderna. Det beror på att kommunen i
stor utsträckning finansierat tidigare investeringar
med lån. Vid slutet av 2021 var kommunens
låneskuld 400 mnkr. Större delen av låneskulden
uppkom under perioden 2012–2013. Amortering
av kommunens låneskuld förhindras av
resultatpåverkan av säkringsredovisningen av
de två räntederivat kommunen har sedan 2013.
Finansnettot för kommunkoncernen var sämre än
för kommunen eftersom det är bolagen som står för
större delen av den totala låneskulden (Karlskoga
Kommunhus AB 515 mnkr, Karlskogahem AB 800
mnkr samt Karlskoga Energi och Miljö AB 644
mnkr).
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Kommunen beaktat samtliga pensioner
Koncernen
Koncernen beaktat samtliga pensioner

Soliditeten för kommunen påverkas kraftigt,
och sjunker med 26,6 procentenheter,
om man tar hänsyn till kommunens alla
pensionsförpliktelser. Soliditeten med hänsyn
till alla pensionsförpliktelser för 2021 var 38,0
procent, en ökning med 5,1 procentenheter
jämfört med 2020. Kommunens pensionsåtagande
som redovisas inom linjen uppgick vid årets
slut till 717,4 mnkr. För kommunkoncernen
var soliditeten 36,5 procent, men sjunker
med 13,9 procentenheter till 22,6 procent om
man tar hänsyn till alla pensionsförpliktelser.
Följande tabell visar kommunens och
kommunkoncernens pensionsförpliktelser och
pensionsmedelsförvaltning.

Ekonomisk översikt

Pensionsförpliktelser och pensionsmedelsförvaltning
(tkr)

Kommunen

Koncernen

Avsättningar
(inklusive löneskatt)

128 379

132 027

Ansvarsförbindelser
(inklusive löneskatt)

717 392

736 061

Finansiella placeringar
avseende pensionsmedel

0

0

Total pensionsförpliktelse

845 771

868 088

Återlånade medel

845 771

868 088

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 hålla sig på en rimlig
nivå som uppfyller kommunens finansiella mål:
Investeringars självfinansieringsgrad under en
rullande femårsperiod är minst 100 procent
det vill säga att kommunen har finansierat alla
investeringar med skattepengar utan att ta nya
banklån.

Skuldsättning
Soliditet visar hur stor del av tillgångarna
som kommunen finansierat med egna medel.
Skuldsättningsgraden visar andelen av tillgångarna
som finansierats genom lån. Är soliditeten enligt
balansräkningen 64,6 procent, är med andra ord
skuldsättningsgraden 35,4 procent. Skulderna
består av kortfristiga skulder med förfallotid inom
ett år och långfristiga skulder med förfallotid
mer än ett år. Det som kallas avsättningar har
till skillnad från långfristig skuld inte ett exakt
belopp eller exakt förfallodag utan bygger på
uppskattningar och antaganden. Avsättningen på
129,5 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 2021
var den totala skulden knappt 825,9 mnkr, en
minskning med 58,6 mnkr jämfört med 2020.
Långfristiga skulder minskade med 0,9 mnkr
medan kortfristiga skulder minskade med 57,7
mnkr. Vid utgången av 2021 var kommunens
låneskuld 400 mnkr, samma som 2020. Amortering
av kommunens låneskuld förhindras av
resultatpåverkan av säkringsredovisningen av
de två räntederivat kommunen har sedan 2013.
Kommunens hela låneskuld är i svensk valuta och
utvecklingen redovisas nedan för kommunen och
kommunkoncernen.

Kortfristig kapacitet
Likviditet
Likviditeten visar vilken ekonomisk
handlingsberedskap kommunen och
kommunkoncernen har på kort sikt. Likviditeten
minskade med 49,3 mnkr för kommunen
och var i stort oförändrad med -0,2 mnkr för
kommunkoncernen 2021. 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
mycket god. Om de två finansiella målen uppfylls
varje år, vilket kommunledningen ska prioritera,
förbättras automatiskt kommunens likviditet.
Likviditet (mnkr)
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Kommunen bedömer den finansiella beredskapen
som mycket god. De senaste fem åren har
likviditeten för kommunen ökat med 177 mnkr eller
+80 procent. Betalningsberedskapen är dessutom
tryggad genom att kommunkoncernen har en
beviljad checkräkningskredit på 150 mnkr.

Ekonomisk översikt

Finansiella risker och kontroll

Ansvarsförbindelser

Med ränterisk menar man risken för förändringar
i räntenivån. Alla kommunens lån är rörliga men
har genom ränteswappar (räntederivat) bundits till
fast ränta mellan 9 och 21 år. Med finansieringsrisk
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.

Kommunens pensionsförpliktelser som de
anställda intjänat före 1998 räknas som en
ansvarsförbindelse. Enligt KPA:s och SPP:s
beräkningar uppgick den totala förbindelsen
till 717,4 mnkr, inklusive löneskatt, vilket var en
minskning med 18,6 mnkr (–2,5 procent) jämfört
med 2020.

Individuella delen

2014 beslutade kommunfullmäktige om en ny
finanspolicy för kommunkoncernen. Alla regler
i finanspolicyn uppfylldes helt eller uppfylldes
med vissa avvikelser som hör till tiden före den
nya policyn. Den finansiella rapporteringen
till kommunstyrelsen varje månad fortsatte
under 2021. Rapporten beskriver likviditeten,
placeringsportföljens sammansättning,
låneportföljens sammansättning, planerad
upplåning samt ger en allmän information om
räntemarknaden. Rapporten innehåller även
en sammanställning av kommunkoncernens
räntederivat. Räntederivatens marknadsvärde
uppdateras var fjärde månad.

Kommunen har beslutat att betala ut hela den
individuella delen av avtalspensionen till de
anställda. Kostnaden för 2021 är bokförd som
en kortfristig skuld och beräknas till 128,4 mnkr
inklusive löneskatt.

Känslighetsanalys
Tabellen nedan visar hur mycket kommunens
ekonomi påverkas vid mindre förändringar av olika
ekonomiska faktorer som skatter, taxor och priser.
Känslighetsanalys (mnkr)
Intäkter
Förändring av utdebitering med 1 kr

Borgensåtaganden

Förändring av det generella statsbidraget med 1 %

+- 69,4
+- 4,6

De största borgensåtagandena utgör de kommunala
bolagens banklån. Kommunens borgensåtaganden
för egnahem utgör 40 procent av låneskulden
vid förlusttillfället. Kommunen har också gått i
borgen för bostadsrättsföreningar. Kommunens
borgensåtaganden framgår av tabellen nedan.

Generell taxeförändring med 1 %

Not Ansvarsförbindelse (tkr)

Prisförändring på varor och tjänster med 1 %

+- 5,1

Prisförändring på bränsle och energi med 1 %

+- 0,5

Borgensåtaganden kommunala bolag
varav Karlskoga Kommunhus AB

1 956 638
515 000

varav Karlskogahem AB

800 000

varav Karlskoga Energi och Miljö AB

570 000

varav Biogasbolaget i Mellansverige AB
Borgensåtaganden bostadsrättsföreningar

71 638
33 142

Förlustansvar och garantier för egnahem
Summa borgensåtaganden och förlustansvar
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Förändring av likviditeten med 10 mnkr

+- 1,3
+- 0

Kostnader
Löneökning med 1 %
50 heltidstjänster

+ 15,5
+- 28,4

Ekonomisk översikt

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
kommunkoncernen 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 265,5 mnkr. Karlskoga Energi &
Miljö AB redovisade ett överskott efter finansiella
poster på hela 130,0 mnkr vilket var 50,5 mnkr
bättre än budgeterat och 63,4 mnkr bättre än
föregående år. Förbättringen 2021 jämfört med 2020
motsvarar +95 procent. Priserna på den nordiska
elbörsen Nord Pool var mycket goda under hela
2021. I synnerhet under senare delen av året. Detta
sammantaget med att elproduktionen var högre än
normalt har resulterat i höga intäkter i koncernen
och ett gott ekonomiskt resultat.
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Karlskogahem AB redovisade 2021 ett överskott
efter finansiella poster på +29,4 mnkr vilket var
17,0 mnkr bättre än budgeterat och 2,2 mnkr bättre
än 2020. Den största anledningen till överskottet
är en återföring av en nedskrivning avseende
fastigheten Rapphönan 12. Vid värdering var
marknadsvärdet väsentligt mycket högre än det
bokförda värdet. Återföringen 2021 blev +10 mnkr
vilket inte var budgeterat. Omsättningen 2021 låg i
paritet med budget. De kostnadsposter som stack
ut i positiv riktning var bland annat oplanerat
underhåll, personalkostnader, räntekostnader och
avskrivningar.
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).
Redovisningsprinciper är oförändrade i jämförelse
med föregående år.

Ekonomisk översikt

Karlskoga Kommunhus AB
Ägarandel: 100 %
Aktiekapital: 420,2 mnkr
Ordförande: Alf Rosberg
Verkställande direktör: Christian Westas
Antal anställda: Årets resultat
Bolaget redovisade 2021 en vinst före skatt på 16,1 mnkr
efter 40 mnkr i erhållna koncernbidrag från Karlskoga
Energi och Miljö AB.

Karlskoga Energi och Miljö AB
Ägarandel: 100 %
Aktiekapital: 55 mnkr
Ordförande: Dan-Åke Widenberg
Verkställande direktör: Sebastian Cabander
Antal anställda: ca 180
Årets resultat
Bolaget redovisade 2021 en vinst före skatt
på 130,0 mnkr.

Karlskogahem AB
Ägarandel: 100 %
Aktiekapital: 77 mnkr
Ordförande: Tomas Samuelsson
Verkställande direktör: Urban E. Linder
Antal anställda: 39
Årets resultat
Bolaget redovisade 2021 en vinst före skatt
på 29,4 mnkr.

Kommunalförbundet Bergslagens
Räddningstjänst
Ägarandel: 35 procent (Karlskogas andel av det
totala kommunbidraget)
Karlskogas kommunbidrag 2021: 33,1 mnkr
Ordförande: Lennart Johansson
Förbundschef: Peter Backman
Antal anställda: ca 200
Årets resultat
Årets resultat 2021 i kommunalförbundet
var ett överskott på 471 tkr.
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Intressebolag
Resultaten för bolagen nedan ingår inte i
den sammanställda redovisningen eftersom
kommunen inte har något väsentligt inflytande
i dem eller har ett så litet ägande att det inte
påverkar den sammanställda redovisningens
resultat. Kommunfullmäktige i Karlskoga kommun
beslutade i november 2020 att sälja aktierna i Alfred
Nobel Science Park AB. Försäljningen verkställdes
under 2021. Följande bolag kvarstår per 31
december 2021 som intressebolag med kommunal
ägarandel.
Intressebolag med kommunal ägarandel
Bolag

Kommunens ägarandel per
31 december 2021 (%)

Karlskoga Centrumledning AB

20

Gelleråsbanan AB

50

Örebro Läns Flygplats AB

5

Räkenskaper
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Foto: Helen Kahlin

Resultaträkning
Resultaträkning

Resultaträkning
(tkr)

Kommun

Verksamhetens intäkter (not 3)
Varav jämförelsestörande post (not 10)
Verksamhetens kostnader (not 4)
Varav jämförelsestörande post (not 10)

Koncern

2021

2020

2021

2020

543 990

541 180

1 382 894

1 201 621

0

0

0

0

-2 243 615

-2 193 804

-2 801 566

-2 621 521

0

0

0

0

-88 819

-82 732

-218 230

-216 423

-1 788 444

-1 735 356

-1 636 902

-1 636 323

1 497 314

1 433 642

1 497 314

1 433 642

456 461

446 694

456 768

446 694

8 625

9 446

4 199

3 015

Finansiella kostnader (not 9)

-19 426

-19 396

-55 866

-57 964

Resultat före extraordinära poster

154 529

135 031

265 513

189 064

Avskrivningar (not 5)
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter (not 6)
Generella statsbidrag och utjämning (not 7)
Finansiella intäkter (not 8)

Extraordinära intäkter

0

0

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

0

0

Skatt

0

0

0

0

154 529

135 031

265 513

189 064

Årets resultat
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Balansräkning

Balansräkning
(tkr)

Kommun

Koncern

2021

2020

2021

2020

0

0

3 601

3 491

1 363 520

1 263 460

2 860 838

2 772 227

242 399

215 309

1 312 555

1 224 709

0

0

0

0

492 800

492 827

25 916

25 943

0

0

40 954

71 390

Summa anläggningstillgångar

2 098 719

1 971 596

4 243 864

4 097 760

Bidrag till statlig infrastruktur

0

0

0

0

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 11)
Maskiner och inventarier (not 12)
Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar och bostadsrätter (not 13)
Långfristiga fordringar (not 14)

Omsättningstillgångar
Förråd m m (not 15)
Fordringar (not 16)
Kortfristiga placeringar

24 112

5 390

45 321

20 814

176 879

159 974

320 534

299 691

0

0

1 097

861

396 816

446 139

543 215

543 457

597 806

611 504

910 167

864 823

2 696 526

2 583 099

5 154 031

4 962 583

1 586 566

1 466 294

1 616 771

1 442 465

154 529

135 031

265 513

189 064

Resultatutjämningsreserv

0

0

0

0

Övrigt eget kapital

0

-14 758

0

-14 758

1 741 095

1 586 566

1 882 284

1 616 771

128 379

109 682

151 080

132 027

1 126

2 295

212 629

212 152

129 506

111 977

363 709

344 179

1 890 340

Kassa och bank (not 17)
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital (not 18)
Eget kapital vid årets början
Årets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner (not 19)
Andra avsättningar (not 19)
Summa avsättningar
Skulder

440 921

441 840

2 131 921

Kortfristiga skulder (not 21)

Långfristiga skulder (not 20)

385 004

442 716

776 117

1 111 293

Summa skulder

825 925

884 556

2 908 038

3 001 633

2 696 526

2 583 099

5 154 031

4 962 583

0

0

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Panter och ansvarsförbindelser
1. Panter
2. Ansvarsförbindelser
a) Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland
skulderna eller avsättningar (not 22)
b) Borgensförbindelser (not 22)
c) Limit checkräkningskredit
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342

342

12 941

12 941
736 061

717 392

736 019

717 434

1 989 780

2 017 447

33 142

38 447

100 000

100 000

315 000

265 000

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys
(tkr)

Kommun

Koncern

2021

2020

2021

2020

154 529
88 825

135 031

265 513

189 064

82 768

218 230

216 423

17 528

9 159

19 530

12 452

-12 959

-3 902

-9 112

-1 340

0

0

0

0

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för avsättningar
Justering för realisationsvinster/-förluster
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital

247 923

223 056

494 161

416 599

Ökning/minskning förråd och varulager

-18 722

-5 390

-24 507

-3 758

Ökning/minskning kortsiktiga fordringar, not 25

-16 904

9 645

-20 843

6 309

Ökning/minskning kortsiktiga skulder, not 26

-57 712

44 897

-329 987

-116 191

Kassaflöde från den löpande verksamheten

154 586

272 207

118 825

302 959

Investering i immateriella anläggningstillgångar

0

0

-110

-138

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

0

0

0

0

-223 396

-161 908

-406 457

-330 625

20 380

7 313

1 672

9 444

0

-4 400

0

-140

27

96

30 218

0

-202 989

-158 900

-374 677

-321 459

Nyupptagna lån

0

0

0

2 896

Amortering av lån

0

0

-15 000

-30 000

Investeringsverksamhet

Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamhet

Investeringsbidrag
Förändring av långfristiga fordringar
Förändring av långfristiga skulder

-919

-1 622

0

0

0

4 400

29 266

6 546

0

0

241 581

112 554

-919

2 778

255 847

91 996

0

0

0

0

-49 323

116 086

-6

73 496

Likvida medel vid årets början

446 139

330 053

544 318

470 822

Likvida medel vid årets slut

396 816

446 139

544 312

544 318

Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
Utbetalning av bidrag till statilig infrastruktur
Årets kassaflöde
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Noter

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
och begreppsförklaringar
För redovisningen gäller lagen om kommunal
redovisning och bokföring, som syftar till att
grundläggande ekonomiska frågor ska redovisas
på ett enhetligt sätt. Lagen, och kommunallagens
krav på god redovisning, styr kommunens principer
för redovisning. Rådet för kommunal redovisning
ger också rekommendationer för den kommunala
redovisningen.
Karlskoga kommun har under 2020 börjat
särredovisa exploateringsfastigheter,
tidigare har dessa inte varit särredovisade i
anläggningsregistret utan har, liksom andra
fastigheter, redovisats som anläggningstillgångar
istället för omsättningstillgångar. Äldre
exploateringsfastigheter har inte bokats om, denna
ändring avser endast nya från och med 2020.
Exploateringsfastigheterna utgör endast en mindre
del av fastigheterna.
Kommunen bedömer att de avtal om hyra eller
leasing som finns ska hänföras till operationell
leasing och inte finansiell leasing. Hyreskostnader
och leasingavgifter redovisas löpande via
resultaträkningen. Tillgångar som hyrs eller leasas
redovisas 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 även de tillhör operationell leasing.
Verksamhetsfastigheter ägs av kommunen
eller hyrs enligt marknadsmässiga villkor från
huvudsakligen Karlskogahem AB.
Även för Karlskoga Energi & Miljö AB,
Karlskogahem AB och Bergslagens räddningstjänst
är eventuella leasade tillgångar enligt deras
årsredovisningar att hänföra till operationell
leasing.
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Pensionsskulden
Pensionsskulden är kommunens beräknade
framtida skuld till arbetstagare och pensionstagare.
Den samlade pensionsskulden redovisas
under avsättningar för pensioner, kortfristiga
skulder, under rubriken ”ansvarsförbindelser”
som ligger under posten ”inom linjen” utanför
balansräkningen. Under avsättningar redovisas
årets och tidigare års intjänade förmånspensioner.
Under kortfristiga skulder redovisas de
pensioner som intjänats av de anställda under
verksamhetsåret och som ska betalas ut i slutet
av mars nästa år. Under ansvarsförbindelser
redovisas de pensionsförpliktelser som intjänats
av arbetstagare och pensionstagare före 1998.
Dessa räknas årligen upp enligt ett fastställt
index och reduceras med årets utbetalningar till
pensionstagarna.

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

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

Noter

Begreppsförklaringar

Finansnetto

Anläggningskapital

Finansnetto är skillnaden mellan ränteintäkter och
räntekostnader.

Anläggningskapital är skillnaden mellan
anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

Jämförelsestörande post

Anläggningstillgångar

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

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

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

Kapitalkostnader
Planenliga avskrivningar beräknas på objektens
anskaffningsvärden justerat för investeringsbidrag
med mera. Avskrivningstiden följer i huvudsak
SKRs rekommendationer.

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

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

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

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

Extraordinära poster

Likviditet

Extraordinära poster är händelser eller
transaktioner som saknar ett tydligt samband
med kommunens ordinarie verksamhet och som
inträffar sällan eller oregelbundet och som utgör ett
väsentligt belopp.

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

Medelskattekraft

Rörelsekapital

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

Rörelsekapital är skillnaden mellan
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Resultaträkning
Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader
(finansiella resultatet) samt hur förändringen
av kommunens eget kapital uppkommit. Denna
förändring kan också erhållas genom att jämföra
eget kapital i de två senaste årets 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 samt
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 extraordinära kostnader och
intäkter, vilket ger förändringen av eget kapital
(resultat 3).

Not 2 Uppskattningar
och bedömningar
För de uppskattningar och bedömningar som ligger
till grund för de finansiella rapporterna stödjer sig
kommunen främst på riktlinjerna i RKR R2 intäkter,
RKR R9 avsättningar och ansvarsförbindelser samt
RKR R11 extraordinära och jämförelsestörande
poster.
Kommunen bedömer att det inte finns några poster
att lyfta som extraordinära eller jämförelsestörande.

76

Karlskoga kommun | Årsredovisning 2021

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

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

Skuldsättningsgraden
Skuldsättningsgraden anger hur stor andel av
kommunens tillgångar som är lånefinansierade.

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

Verksamhetens nettokostnad
Nettokostnaden är skillnaden mellan de intäkter
och kostnader som kommunens olika verksamheter
skapar.

Noter

Bokslutskommentarer
Bokslutskommentarer (tkr)

Kommun

Koncern

2021

2020

2 846 337

2 767 271

Not 3 Verksamhetens intäkter
Intäkter enligt driftsredovisningen
Avgår:
Interna intäkter

-332 508

-320 955

Skatteintäkter och statsbidrag

-1 961 214

-1 895 690

-8 625

-9 446

0

0

543 990

541 180

Finansiella intäkter
Extraordinära intäkter / Jämförelsestörande post
(not 10)
Verksamhetens externa intäkter
Varav:
Försäljningsintäkter

74 759

71 527

Taxor och avgifter

116 194

106 989

Hyror och arrenden

38 261

38 358

Bidrag

216 297

226 793

Fsg av verksamhet och konsulttjänster

84 292

93 611

14 187

3 902

2 691 808

2 632 240

-332 508

-320 955

Realisationsvinster
Not 4 Verksamhetens kostnader
Kostnader enligt driftsredovisningen
Avgår:
Interna kostnader
Utjämningsavgifter

-7 439

-15 354

Finansiella kostnader

-19 426

-19 396

Avskrivningar

-88 819

-82 732

0

0

2 243 615

2 193 804

1 438 952

1 392 982

110 993

104 976

Inköp av anläggningar och underhållsmaterial

14 864

28 847

Bränsle, energi och vatten

38 153

34 917

Köp av huvudverksamhet

182 385

180 575

Extraordinära kostnader / Jämförelsestörande post
(not 10)
Verksamhetens externa kostnader
Varav:
Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader

Lokal- och markhyror

64 957

67 661

Övriga tjänster

285 019

275 216

Lämnade bidrag

107 059

108 529

1 234

100

Realisationsförluster och utrangeringar
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2021

2020

Noter
Noter

Bokslutskommentarer (tkr)

Kommun

Koncern

2021

2020

52 862

2021

2020

Not 5 Avskrivningar och upp- eller nedskrivningar
Avskrivningar
Byggnader och tekniska anläggningar

55 369

Maskiner och inventarier

33 450

29 871

Summa avskrivningar

88 819

82 732

13 869

3 838

Realisationsvinstberäkning, netto
Byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier

-910

0

0

-5

12 959

3 833

Finansiella tillgångar
Summa realisationsvinstberäkning
Nedskrivningar
Byggnader och tekniska anläggningar

5

36

Summa nedskrivningar

5

36

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, ventilationsaggregat 25 år, belysning samt styroch 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.

Bokslutskommentarer (tkr)

Kommun

Koncern

2021

2020

1 457 697

1 462 783

Not 6 Skatteintäkter
Kommunalskatt
Preliminär kommunalskatt
Slutavräkning föregående år
Årets preliminära slutavräkning
Summa kommunalskatt

5 013

-7 416

34 603

-21 725

1 497 314

1 433 642

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s
decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Införandebidrag
Regleringsbidrag
Kostnadsutjämningbidrag
Fastighetsavgift
Generella bidrag från staten
Utjämningsavgift LSS
Summa
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285 963

280 414

0

699

89 986

31 104

19 946

23 700

68 005

60 613

0

65 518

-7 439

-15 354

456 461

446 694

2021

2020

Noter
Noter

Bokslutskommentarer (tkr)

Kommun
2021

Koncern
2020

Not 8 Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och obligationer

240

0

Ränteintäkter

473

663

Borgensavgifter
Summa

7 912

8 783

8 625

9 446

17 255

17 434

1 522

1 213

Not 9 Finansiella kostnader
Räntekostnader på lån
Finansiell kostnad, förändring av
pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader
Summa

649

749

19 426

19 396

Not 10 Jämförelsestörande poster
Inga jämförelsestörande poster

0

0

Totalt

0

0
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Noter
Noter

Bokslutskommentarer (tkr)

Kommun

Koncern

2021

2020

2021

2020

2 065 149

1 909 720

4 568 796

4 372 587

-701 629

-646 260

-1 633 287

-1 515 690

Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade upp- och nedskrivningar
Bokfört värde

0

0

-74 671

-84 670

1 363 520

1 263 460

2 860 838

2 772 227

Avskrivningstider, se not 5.
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
1 263 460

1 206 969

Nettoinvesteringar

Redovisat värde vid årets början

161 026

112 823

Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar

-5 597

-3 471

-55 369

-52 862

1 363 520

1 263 460

Avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod
Barnomsorgsfastigheter

31

22

Exploateringsfastigheter

106

162

Förvaltningsfastigheter

32

38

Gator och vägar

18

16

Hyresfastigheter bostäder

34

37

Endast mark

Endast mark

Hyresfastigheter lokaler
Idrottsfastigheter

23

23

Kulturfastigheter

22

23

Markreserv

85

83

Parker
Småhusfastigheter
Skolfastigheter

15

15

94

95

26

27

Tomträttsfastigheter bostäder

Endast mark

Endast mark

Tomträttsfastigheter industri

Endast mark

Endast mark

Vårdfastigheter

19

16

Övriga fastigheter för annan verksamhet

18

17

Övriga publika fastigheter

17

16

39

38

Övriga verksamhetsfastigheter
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Noter
Noter

Bokslutskommentarer (tkr)

Kommun
2021

Koncern
2020

2021

2020

2 505 865

Not 12 Maskiner och inventarier
Ackumulerat anskaffningsvärde

440 410

384 143

2 705 135

Ackumulerade avskrivningar

-198 011

-168 835

-1 392 580

-1 281 156

Bokfört värde

242 399

215 309

1 312 555

1 224 709

Avskrivningstider, se not 5.
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar
Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början

215 309

196 068

Nettoinvesteringar

62 370

49 147

Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar

-1 830

-36

Avskrivningar

-33 450

-29 871

Redovisat värde vid årets slut

242 399

215 309

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod
Anläggningsmaskiner
Brand & larmutrustning

12

11

2

4

Cyklar

1

2

Datorer & kringutrustning

2

3
9

Maskiner gator & vägar

6

Lastbilar

11

7

Möbler & inredningar

6

6

Personbilar

5

6

Pedagogisk utrustning

6

5

Städmaskiner

7

7

Storköksutrustning

6

6

Trädgårdsmaskiner

7

11

Traktorer

6

7

Väghyvlar

10

10
4

Verktyg & mätinstrument

6

Vård- & omsorgsutrustning

3

3

Övriga inventarier

17

16

Övriga maskiner

10

10
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Noter
Noter

Bokslutskommentarer (tkr)

Kommun
2021

Koncern
2020

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar
Ackumulerat anskaffningsvärde

492 800

492 827

Bokfört värde

492 800

492 827

492 827

503 285

Redovisat värde vid årets början
Nettoinvesteringar
Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar
Redovisat värde vid årets slut

0

4 400

-27

-14 858

492 800

492 827

Specifikation av finansiella anläggningstillgångar
Majoritetsägda bolag
Karlskoga Kommunhus AB

465 184

465 184

Majoritetsägda bolag totalt

465 184

465 184

Övriga aktieinnehav
Karlskoga Centrumledning AB
Örebro Läns Flygplats AB
Inera AB
Gelleråsbanan AB
Örebroregionen Science Park AB
Övriga aktieinnehav totalt

20

20

1 263

1 263

43

43

6 000

6 000

0

27

7 325

7 352

16 690

16 690

Andelar
Kommuninvest Ekonomisk förening
Bergslagens Räddningstjänstförbund

1 700

1 700

Andelar totalt

18 390

18 390

Bostadsrätter

1 846

1 846

Stiftelsen Tekniskt Centrum

25

25

Stiftelsen Musik i Örebro län

5

5

Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum

25

25

Insatskapital totalt

55

55

492 800

492 827

Insatskapital

Summa Finansiella anläggningstillgångar
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Noter
Noter

Bokslutskommentarer (tkr)

Kommun
2021

2020

Not 14 Långfristiga fordringar
Förlagsbevis Kommuninvest

0

0

Summa Långfristiga fordringar

0

0

Not 15 Förråd
Lager

161

182

Tomter till försäljning

23 951

5 208

Summa Förråd

24 112

5 390

Not 16 Kortfristiga fordringar
Upplupna intäkter eller förutbetalda kostnader
Kundfordringar
Momsfordran
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

106 362

97 398

41 772

34 097

22 528

19 788

6 217

8 692

176 879

159 974

Not 17 Kassa och bank
Plusgiro, bankgiro och bankkonto

396 816

446 139

Summa plusgiro, bankgiro och bankkonto

396 816

446 139

Kommunen har avtal med Swedbank om en rörlig kredit om 100 mnkr.
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Koncern
2021

2020

Noter
Noter

Bokslutskommentarer (tkr)

Kommun

Koncern

2021

2020

2021

2020

1 586 566

1 466 294

1 616 771

1 442 465

154 529

135 031

265 513

189 064

0

-14 758

0

-14 758

1 741 095

1 586 566

1 882 284

1 616 771

165 000

165 000

695

10 823

Not 18 Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Årets resultat
Justering restpost
Eget kapital vid årets slut
Varav: 1)
-Pensionsavsättning ansvarsförbindelse
-Treårsbudget kommunfullmäktige
-Treårsbudget kommunstyrelsen
-Treårsbudget övriga mindre nämnder

12 211

0

226

0

-Treårsbudget socialnämnden

-2 315

13 696

-Treårsbudget barn- och utbildningsnämnden

19 588

18 096

0

-1 019

-2 359

1 299

-Treårsbudget gymnasienämnden
-Treårsbudget kultur- och fritidsnämnden
-Treårsbudget folkhälsonämnden

1 569

700

-Treårsbudget tillväxt- och tillsynsnämnden

-646

1 223

-Treårsbudget samhällsbyggnadsnämnden

-4 716

2 210

-Sexårsbudget samhällsbyggnadsnämnden
(vinterväghållning)

-3 038

-2 598

-Övrigt eget kapital

1 554 879

1 377 136

Summa eget kapital

1 741 095

1 586 566

1) Justering av treårsbudget föreslås inför kommunfullmäktiges beslut i april 2022
avseende årsredovisning 2021. Förslaget innebär att samtliga ackumulerade
nettounderskott tas bort och därmed inte förs över till 2022. Samtliga överskott,
dock maximalt 1,5 procent av budgetram enligt gällande regelverk, förs över till 2022.
Vinterväghållningen som har 6-års budget justeras inte.

Bokslutskommentarer (tkr)

Utgående värde efter justering av
under-/överskott 2021

Utgående värde efter justering av
under-/överskott 2020

Treårsbudget
-Treårsbudget kommunfullmäktige
-Treårsbudget kommunstyrelsen

0
0

-Treårsbudget övriga mindre nämnder

0

0

-Treårsbudget socialnämnden

0

10 300

-Treårsbudget barn- och utbildningsnämnden
-Treårsbudget gymnasienämnden

10 905

0

0

0

-Treårsbudget kultur- och fritidsnämnden

0

0

-Treårsbudget folkhälsonämnden

81

0

-Treårsbudget tillväxt- och tillsynsnämnden*

0

0

-Treårsbudget samhällsbyggnadsnämnden

0

0

-Sexårsbudget samhällsbyggnadsnämnden
(vinterväghållning)

-3 038

-2 598

* Storfors del av resultatet regleras mot finansen.
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Noter
Noter

Bokslutskommentarer (tkr)

Kommun
2021

Koncern
2020

Not 19 Avsättningar
Avsatt till pensioner
Särskild avtals-, ålders- eller visstidspension
Förmånsbestämd- eller kompletterande pension
Ålderspension
Pension till efterlevande
Summa pensioner

1 451

656

13 190

12 599

86 987

73 552

1 687

1 461

103 315

88 268

Löneskatt 24,26 %

25 064

21 414

Summa avsatt till pensioner

128 379

109 682

3

3

Avsättning Boverket byggbonus

1 126

2 295

Summa övriga avsättningar

1 126

2 295

2 233

4 396

Antal visstidsförordnanden
Politiker
Övriga avsättningar

Överskottsfond
Upplysning om storlek av överskottsmedel enligt
rekommendation R10

Upplysningar om redovisningsprinciper
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS.
Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas
enligt Bokföringsnämndens allmänna råd. Förpliktelser för särskild avtals-/ålderspensioner
som inte regleras enligt RIPS är nuvärdesberäknade. För avtal med samordningsklausul
utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om
inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när
det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas
som ansvarsförbindelse.
Avsatt till Pensioner
Ingående avsättning inklusive särskild löneskatt
Nya förplikteler under året

109 682

99 353

17 951

9 945

Varav:
9 987

8 603

-Ränte- och basbeloppsuppräkning

-Nyintjänad pension

1 522

1 213

-Ändring av försäkringstekniska grunder

4 617

0

755

103

-Pension till efterlevande
-Övrig post
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt

1 070

26

-2 904

-1 633

3 650

2 016

128 379

109 682

96%

96%

Redovisat värde vid årets början

2 295

3 464

Ianspråkstagna avsättningar

-1 169

-1 169

1 126

2 295

Summa avsatt till pensioner
Aktualiseringsgrad
Avsatt för byggbonus Boverket

Utgående avsättning
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Noter
Noter

Bokslutskommentarer (tkr)

Kommun

Koncern

2021

2020

400 000

400 000

2021

2020

Not 20 Långfristiga skulder
Långfristiga skulder
Investeringsbidrag

40 921

41 840

440 921

441 840

Investeringsbidrag

52 785

51 959

Ackumulerad intäktsförd del

-11 864

-10 119

Kvarstående investeringsbidrag

40 921

41 840

23

23

Summa långfristiga skulder
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Återstående antal år (vägt snitt)

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.

Derivat
Säkringsredovisning
Säkringspost (tkr)

Volym

Säkringsinstrument

Volym

Externa lån

400 000

Derivat

150 000

Lånebehov

0

Derivat

250 000

400 000

Summa

400 000

Volym

Procent

0

0%

Ränta (%)

Ränteförfall

"Under-/övervärde" (tkr)

150 000

4,41%

Juli 2030

-45 554

250 000

3,98%

Maj 2042

-130 226

Summa
Derivatvolym överstigande lån
Derivatvolym överstigande lån
Derivat
Specifikation av räntederivat
Volym

400 000

-175 780

Kommunens derivat överstiger inte underliggande lån. Därmed är kommunens säkringsredovisning effektiv. Ingen intäkt (vid
övervärde) eller kostnad (vid undervärde) ska därför redovisas i resultatet.
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Noter
Noter

Bokslutskommentarer (tkr)

Kommun
2021

Koncern
2020

Not 21 Kortfristiga skulder
Bergslagens Räddningstjänst

20 582

21 360

Leverantörsskulder

137 782

124 231

Arbetsgivaravgift och preliminärskatt

50 539

54 174

Skuld till Migrationsverket
Semesterlöneskuld/ferie- och uppehållslöneskuld
Upplupen ränta

0

947

93 693

94 038

2 593

2 584

Pensionsskuld individuell del
inklusive särskild löneskatt

54 718

56 179

Förutbetalda skatteintäkter

18 008

42 167

7 089

47 036

385 004

442 716

1 956 638

1 979 000

Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Not 22 Ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden kommunala bolag
-varav Karlskogahem AB

800 000

800 000

-varav Karlskoga Energi & Miljö AB

570 000

600 000

-varav Karlskoga Kommunhus AB

515 000

530 000

-varav Biogasbolaget i Mellansverige AB

71 638

49 000

Borgensåtaganden bostadsrättsföreningar

33 142

38 447

1 989 780

2 017 447

592 322

606 668

Summa borgensåtaganden och förlustansvar
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulder eller avsättningar
Ingående ansvarsförbindelse
Ränteuppräkning

4 073

4 173

Basbeloppsuppräkning

6 385

14 115

Ändring av försäkringstekniska grunder

18 362

0

Övrig post

-4 769

6 253

Årets utbetalningar

-39 042

-38 887

Summa pensionsförpliktelser

577 331

592 322

Löneskatt

140 061

143 697

Utgående ansvarsförbindelse

717 392

736 019

2 707 171

2 753 466

717 392

736 019

717 392

736 019

Summa ansvarsförbindelser
Förvaltning av medel avsatta för penionsåtaganden
inklusive särskild löneskatt
Ansvarsförbindelse
Pensionsmedlens användning
- Medel återlånade till verksamheten
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2021

2020

Noter
Noter

Kommunen har under året inte infriat förlustansvar för egnahem.
Kommunens bedömning är att borgensåtagande inte kommer att belasta kommunen
i någon större omfattning. Karlskoga kommun har i oktober 2011 ingått en solidarisk
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och
framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2021-12-31 var medlemmar i
Kommuninvest 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 Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlskoga kommuns ansvar enligt ovan
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i
Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679
716 010 kronor. Kommunens andel av totala förpliktelserna uppgick till 2 487 300 527
kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 529 192 597 kronor.
Bokslutskommentarer (tkr)

Kommun
2021

2020

Not 23 Förvaltade stiftelser
Karlskoga kommun förvaltar sju stiftelser. Dessa stiftelser är egna juridiska personer och
har tillgångar om sammanlagt cirka 4 mnkr.

Not 24 Revisionskostnader
Kostnader för räkenskapsrevision
Sakkunnigt biträde
Förtroendevalda revisorer

100

100

40

43

140

143

Sakkunnigt biträde

700

640

Förtroendevalda revisorer

277

272

Summa för övrig revision

977

912

Total summa för revision

1 117

1 055

Summa för räkenskapsrevision
Kostnad för övrig revision

Not 25
Kundfordringar
Kortfristiga fordringar
Upplupna intäkter
Summa

-7 675

7 150

-265

7 058

-8 964

-4 563

-16 904

9 645

Not 26
Kortfristig skuld
Leverantörsskuld
Moms
Personalens källskatt
Övriga kortfrisiga skulder

-822

186

13 551

20 993

-115

-456

-1 740

2 461

-1 208

-7 578

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-67 378

29 292

Summa

-57 712

44 897
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Koncern
2021

2020

Investeringar

Investeringsutgifter
Investering per nämnd (tkr)

Nettoinvestering
2020

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Nettoinvestering
2021

Budget 2021

Avvikelse
2021

Varav
överförs till
nästa år

123

0

36

36

0

7 377

8 756

14 731

5 975

2 595

Socialnämnden

3 031

3 281

13 737

10 456

8 741

Barn- och utbildningsnämnden

5 270

11 352

16 753

5 401

4 526

Gymnasienämnden

2 499

0

0

0

0

Kultur- och föreningsnämnden

2 498

2 158

7 594

5 436

5 436

Folkhälsonämnden

2 306

1 876

2 000

124

0

Tillväxt och tillsynsnämnden

50

41

50

9

0

Samhällsbyggnadsnämnden

136 626

193 464

318 766

125 302

100 111

4 400

-27

0

27

0

164 180

220 901

373 667

152 766

121 409

Verksamhetsområde VA

-12 778

-22 526

Investering enligt budget

151 402

198 375

- varav Aggerudsvikarna

0

26 404

26 547

143

-2 345

- varav moderna lärmiljöer Aggerudsskolan

0

8 477

9 919

1 442

1 442

4 952

2 199

25 048

22 849

22 848

Finansförvaltningen
Summa

Varav några särredovisade investeringar
från samhällsbyggnadsnämnden:

- varav Nobelhallen projektering
- varav Björkbornsbron

195

8 039

20 514

12 475

12 475

- varav Kvinnohus

935

20 580

23 480

2 900

2 900

- varav ny förskola öster

8 756

33 651

30 654

-2 997

0

- varav nytt klubbhus Kilsta IP

5 689

9 224

10 021

797

0

- varav Produktionskök
- varav Allvädersbanor Nobel
- varav centrumutveckling
- varav reinvestering lokaler

13 304

0

0

0

0

9 731

0

0

0

0

5 911

0

0

0

0

15 696

0

0

0

0

- varav reinvestering gator/maskiner

6 926

0

0

0

0

- varav Karlbergsskolans gymnastiksal

3 530

0

0

0

0

- varav utvidgning verksamhetsområde
VA (KF beslut)

12 778

22 526

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

Driftsredovisning
Nämnd

2021

(tkr)
Kommunfullmäktige och revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnden
Administrativ nämnd
Kommunstyrelsen

2020

Utfall

Budget

Resultat

Utfall

Budget

Resultat

8 302

8 995

693

8 461

9 050

589

28

30

2

0

0

0

3 426

3 454

28

3 076

3 364

288

6 510

6 708

198

6 357

6 288

-69

135 888

148 099

12 211

125 213

135 229

10 016

Socialnämnden

746 297

733 683

-12 614

702 313

716 009

13 696

Barn- och utbildningsnämnden

707 420

727 008

19 588

530 406

548 502

18 096

Gymnasienämnden (upplöstes 2021)
Kultur- och fritidssnämnden
Folkhälsonämnden
Tillväxt- och tillsynsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Summa exklusive Finansförvaltning
Finansförvaltning
Summa (omvänt tecken)

90

0

0

0

170 760

169 741

-1 019

85 315

82 956

-2 359

83 273

84 572

1 299

3 843

5 412

1 569

3 230

3 930

700

9 331

8 685

-646

7 372

8 595

1 223

75 881

70 725

-5 156

67 154

72 931

5 777

1 782 241

1 795 755

13 514

1 707 615

1 758 211

50 596

-1 936 770

-1 802 292

134 478

-1 842 647

-1 767 785

74 862

-154 529

-6 537

147 992

-135 032

-9 574

125 458
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