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Kommunkoncernens ekonomi

• Kommunkoncernens resultat uppgår till 301 miljoner kronor.
• Investeringar har skett med 1 440 miljoner kronor.

Kommunens ekonomi

• Kommunens resultat uppgår till 107 miljoner kronor.
• Investeringar har skett med 1 063 miljoner kronor netto.
• Större investeringar under året är om- och tillbyggnad av Sundsta-Älvkullegymnasiet,

Stagnellska, Västerstrandsskolan och Kvarnbergsskolan.

Fakta om kommunen

• Vid årets utgång har Karlstads kommun 93 898 invånare. Under året ökade befolkningen med 1,5 procent
vilket motsvarar 1 401 personer. Totalt föddes 950 barn.

• Antalet årsarbetare i kommunen uppgår till 6 881 och i kommunkoncernen i övrigt
finns 533 årsarbetare.

• Utdebiteringen är totalt 32:95 fördelat på regionen 11:68 och kommunen 21:27.

Några viktigare händelser

• Karlstad var värd för SM i friidrott.
• Karlstads kommun var en av fem kommuner som blev nominerade till utmärkelsen Sveriges

digitaliseringskommun 2019.
• Från och med höstterminen 2019 har samtliga elever på högstadiet tillgång till en egen dator och

på låg- och mellanstadierna i kommunen är förhållandet en dator/två elever.
• Under hösten har ett antal händelser skapat otrygghet och oro på främst en av högstadieskolorna.

Ett omfattande trygghetsarbete har skett med egna resurser och genom samverkan med andra myndigheter.
• Värmlands Museum har nyöppnat efter en omfattande om- och tillbyggnad. Det är en unik satsning på

ett länsmuseum i Kultursverige som möjliggjordes genom finansiell samverkan mellan Karlstads kommun
och Region Värmland.

• Karlstads kommun har rankats som den fjärde bästa miljökommunen i Sverige av tidskriften Aktuell
hållbarhet.

• Restaurang Båten har bärgats och Residensparken har återställts till en sandstrand med solstolar.

ÅRET I KORTHET
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Karlstads kommuns årsredovisning lämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig  
också till medborgarna men även andra externa intressenter i form av kreditgivare, leverantörer och andra 
offentliga myndigheter. Årsredovisningen produceras av kommunledningskontoret.

Inledningsvis ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det gångna året.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen upprättas i enlighet med fjärde kapitlet i den kommunala redovisningslagen och börjar 
med ett kortare avsnitt om hur omvärldsfaktorer påverkar kommunen och länet. En samlad analys av verk- 
samhetsutveckling och ekonomi redovisas kortfattat. Här ingår även en översiktlig bedömning av begreppet  
god ekonomisk hushållning.

Därefter redovisas måluppfyllelse och insatser inom de olika målområden som ingår i den strategiska planen. 
Dessutom redovisas utökade avsnitt avseende personal och kvalitet.

Förvaltningsberättelsen avslutas med en finansiell analys av kommunen och kommunkoncernen. Analysen 
belyser områdena Resultat, Kapacitet, Risk och Kontroll och avslutas med en sammanfattning och en framtids-
bedömning.

Finansiella rapporter

Här redogörs för det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet (resultaträkning),  
verksamhetens finansiering (kassaflödesanalys) och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning).
Avsnittet kring noter ger ytterligare förklaringar till poster som återfinns i ovan uppräknade rapporter samt  
en beskrivning av vilka redovisningsprinciper som gäller. Här finns även en schematisk bild över kommun- 
koncernens organisation.

Därefter redovisas nämndernas utfall inom drift, investering och exploatering. Budgetavvikelser beskrivs 
kortfattat, liksom de största investerings- och exploateringsprojekten.

Verksamhet inom bolag, stiftelser och kommunalförbund

Här ges en kortfattad bild av resultat, ställning och verksamhet inom de enskilda bolagen, stiftelserna och 
kommunalförbunden och en motsvarande beskrivning av den samlade stadshuskoncernen.

Nämndernas verksamhetsberättelser

Här finns den verksamhetsberättelse som varje nämnd har avlämnat och som mer utförligt beskriver  
verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall.

ÅRSREDOVISNINGENS INNEHÅLL
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Karlstad fick vara värd  
för SM i friidrott, 2019.

Foto: Fredrik Karlsson,  
Solsta foto.
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Vi blir allt fler!

Vid årets slut hade Karlstads kommun 93 898 invå-
nare. Under året ökade befolkningen med 1,5 procent 
vilket motsvarar 1 401 personer. Totalt föddes 950 
barn. Nu är det inte långt kvar till målet Karlstad 
100 000, vilket är mycket glädjande, för detta är ett 
kvitto på att vi är en attraktiv kommun. Vi ser gärna 
att fler vill flytta till Karlstad och arbeta så att 
Karlstad kan fortsätta vara en bra kommun för alla.

Karlstad är en kommun med ordning  

och reda  i finanserna

2019 gjorde kommunen ett resultat på 107 miljoner 
kronor och vi nådde målet om minst två procents 
överskott. Investeringar har gjorts under året med 
totalt 1 063 miljoner kronor. Samtidigt ser vi att 
nämnderna har svårt att klara sina respektive  
verksamheter inom budgetramarna och det blir  
en utmaning framåt att hitta lösningar på detta.

Satsar på framtiden

Den som växer måste också investera, annars stannar 
kommunen. Några exempel på stora investeringar 
under året är om- och tillbyggnad av Sundsta-
Älvkullegymnasiet, Stagnellska, Västerstrandsskolan 
och Kvarnbergsskolan.

Vi fortsätter att ha barn och unga i fokus.  
Från och med höstterminen 2019 har till exempel 
samtliga elever på högstadiet tillgång till en egen 
dator och på låg- och mellanstadierna i kommunen  
är förhållandet en dator/två elever. Det finns behov  
av en ny högstadieskola i centrala Karlstad och det 
finns fortsatt stort behov av förskoleplatser. Arbete  
för att lösa detta pågår med full fart.

Karlstad har också hamnat på en hedrande 
andraplats i konsultbolaget WSP:s ranking av vilka 
stadskärnor som har bäst framtidsutsikter. De bedömer 
stadskärnorna utifrån inflöden av såväl ekonomiskt 
kapital som humankapital och arbetskraft. De tittar 
på saker som infrastruktur för varor och tjänster och 
menar att dessa saker sammantaget skapar kluster-
effekter som ger en grogrund för idéer, innovation  
och entreprenörskap.

En klimatsmart kommun

Karlstad fortsätter ligga i framkant vad gäller miljö-
arbetet. 2019 fick Karlstad den bästa placeringen 

någonsin i Aktuell Hållbarhets miljöranking: fjärde 
bästa hållbara kommun. Antalet träbyggnationer  
ökar kraftigt, vi har infört parkeringsledningssystem, 
skolmatslådor för minskat matsvinn, fastighetsnära 
insamling av papper och plast, smarta kartan med 
ställen för att hitta second hand eller reparatörer och 
snabbussen Karlstadsstråket, som invigdes i december 
2018, är väldigt populär.

Något för alla

Karlstad fick hedrande nog vara värd för SM i  
friidrott, ett festligt och folkligt evenemang som  
vi är glada över att ha fått vara värd för. Vi fattade 
under året också beslut om en ombyggnad av 
Tingvalla isstadion och ett bygge av ett helt nytt 
arenaområde på Sannafältet.

Värmlands Museum öppnade igen efter en  
omfattande om- och tillbyggnad. Det är en unik 
satsning på ett länsmuseum i Kultursverige som 
möjliggjordes genom finansiell samverkan mellan 
Karlstads kommun och Region Värmland.

Restaurang Båten bärgades efter mycket slit och 
på sitt eget vis var den nog en av de mer välbesökta 
”evenemangen” under året. Residensparken blev illa 
åtgången under bärgningen men snyggades till och 
blev en uppskattad sandstrand med solstolar.

Uppskattade medarbetare

Inget av det jag talar om ovan hade kunnat bli 
verklighet utan alla er tusentals anställda i kommunen 
som varje dag gör ert bästa för att allting ska löpa på  
i denna stora organisation som är Karlstads kommun. 
Ni bidrar i allra högsta glad till att skapa den  
attraktiva kommun detta är, och jag vill rikta mitt 
allra varmaste tack till er för det.

Nu fortsätter vi uppåt och framåt!

Per-Samuel Nisser (M) Ordförande



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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2015 2016 2017 2018 2019

Årets resultat koncern (mnkr) -36 326 364 265 301

Årets nettoinvesteringar koncern (mnkr) 859 844 1 016 1 286 1 440

Soliditet koncern (%) 43,1 44,4 44,6 45,7 45,6

Årsarbetare koncern (st) 6 947 7 097 7 291 7 439 7 414

Årets resultat kommun (mnkr) -159 154 196 50 107

Årets nettoinvesteringar kommun (mnkr) 516 591 649 948 1 063

Soliditet kommun (%) 42,3 43,6 43,3 43,8 42,5

Årsarbetare kommun (st) 6 420 6 585 6 774 6 916 6 881

Antal invånare 89 245 90 198 91 120 92 497 93 898

Skattesats 21,75 21,75 21,75 21,75 21,27

Koncernens resultat har varierat något under de senaste åren, mycket beroende på kommunens resultat. 
Kommunen står för en stor andel av koncernens resultat, andra bolag som har stor ekonomisk betydelse är 
KBAB och Karlstads Energi. Koncernens investeringsvolym har ökat allt mer de senaste åren. Förutom att 
kommunen står för en betydande del genomförs stora investeringar hos Karlstads Bostads AB, Karlstads El- och 
stadsnät AB och Karlstads Energi AB. Soliditeten i koncernen har i stort sett förbättrats för varje år även om den 
2019 marginellt minskade. Antalet årsarbetare minskade under 2019 kopplat till organisationsförändringar inom 
kommunen. De övriga åren har dock antalet årsarbetare ökat med omkring 150-200 personer per år.

Kommunens resultat har varierat något de senaste åren, bland annat på grund av nedskrivning kopplat till 
kärnkraft 2015, reavinster 2016 och 2017 och stora underskott hos nämnderna 2018. Resultatet 2019 är däremot 
i princip enligt budget. Investeringsvolymen i kommunen ökar stadigt och är 2019 nära dubbelt så hög som 
2015. Många stora projekt pågår, bland annat om- och tillbyggnad av skolor samt ny infrastruktur. Soliditeten 
har under perioden rört sig mellan 42,3 och 43,8 procent. Soliditeten minskar något under 2019 kopplat till 
årets höga investeringsnivå. Antalet årsarbetare har under de senaste åren ökat med omkring 150–200 personer 
per år. 2019 skedde dock en minskning med 30 årsarbetare till följd av organisationsförändringar inom arbets-
marknads- och socialnämnden och Karlstadsbuss som flyttades över till Region Värmland. Antalet invånare 
ökar stadigt och under 2019 växte Karlstad med 1 401 personer. Skattesatsen har legat på samma nivå i Karlstad 
en längre tid. Inför 2019 genomfördes dock en skatteväxling på 0,48 öre med Region Värmland i samband med 
att kollektivtrafiken bytte huvudman.

ÖVERSIKT ÖVER  
VERKSAMHETENS UTVECKLING
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunstyrelsen

Kommunrevison

Arbetsmarknads- och socialnämnd

Barn- och ungdomsnämnd

Gemensam drift- och servicenämnd

Gymnaise- och vuxenutbidlningsnämnd

Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd

Krisledningsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Miljönämnd

Omvärldsnämnd

Stadsbyggnadsnämnd

Teknik- och fastighetsnämnd

Valnämnd

Vård- och omsorgsnämnd

Karlstads Stadshus AB

Karlstads Stadshus AB moderbolag

Karlstads Bostads AB

Karlstads Energi AB

Karlstads El- och Stadsnät AB

Karlstad Airport AB

Mariebergsskogen AB

Karlstads Parkerings AB

• Mittnät (62,6 %)

• Vindpark Vänern Kraft AB

Verksamhet Antal utövare Andel

Hemtjänst ÄO 1 22 %

Särskilt boende ÄO 1 13 %

Särskilt boende LSS 1 7 %

Personlig assistans 1 99 %

Fristående förskolor 21 11 %

Pedagogisk omsorg 3 78 %

Öppna förskolor 2 33 %

Fritidshem 3 6 %

Färdtjänst** 1 100 %

Skolskjutsar 2 100 %

Uppgift om friskolor  

Grundskolor 5 12 %

Gymnasieskolor 6 27 %

Företag där kommunens röstandelar  

understiger 20 %

• OKG, Oskarshamnsverkens Kraftgrupp AB  

(2,13 %) (indirekt ägande genom Värmlands-

kraft-OKG-delägarna där kommunens 

ägarandel är 26,67 %)

• Oslo – Stockholm 2.55 (17 %)

• Kommuninvest Ek Förening (1,14 %)

KOMMUNALA UPPDRAGSFÖRETAG

NÄMNDER

Kommunala entreprenader*

KOMMUNENS KONCERNBOLAG

Andra samägda företag

* Ett avtal mellan kommun och företag där företaget ska bedriva kommunal verksamhet av större omfattning. Kommunen har ett huvudansvar att tjänsten 
erbjuds kommunmedborgarna. Friskolor definieras inte som kommunala entreprenader.

** Från 1 juli 2019 utförs färdtjänsten av Region Värmland på uppdrag av kommunen.

Delägda bolag och stiftelser

• Tåsans Kraft AB (60 %)

• Visit Karlstad AB (49 %)

• Vänerhamn AB (31 %)

• Stiftelsen Karlstadshus (60 %)

• Stiftelsen Karlstads  

Studentbostäder AB (100 %)

• Karlstad-Grums vattenverksförbund (42 %)

• Karlstadsregionens  

räddningstjänstförbund (62,3 %) 
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR 
RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
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OMVÄRLDSRISK
Kommunsektorn står inför stora ekonomiska utmaningar. Konjunkturen mattas av samtidigt som Sverige står 
inför demografiska förändringarna där andelen äldre och yngre ökar i förhållande till andelen i arbetsför ålder. 
Utvecklingen leder till en ökad efterfrågan av kommunernas tjänster och service. Karlstads kommun är samtidigt 
en tillväxtkommun med ett ökat befolkningsunderlag på 1,5 procent de två senaste åren. Den demografiska 
utvecklingen tillsammans med tillväxten bidrar till ett ökat investeringsbehov i såväl bostäder som skolor och 
äldreboende samt infrastruktur och VA. Att tillgodose det ökade behovet är en utmaning i sig då allt tyder på 
att det inte kommer att finnas tillräckligt många personer i arbetsför ålder i förhållande till behovet. 
Utmaningarna påverkar även kommunens ekonomi och det är viktigt att även fortsättningsvis upprätthålla en 
stabil ekonomi och god ekonomisk hushållning.

För att hantera omvärldsrisker arbetar vi bland annat med att stärka koncernens strategiska förmåga.  
Det handlar om att öka det systematiska omvärldsarbetet, såväl strategiskt som taktiskt, samt peka ut ett antal 
områden där koncernen Karlstads kommun vill positionera sig på regional-, nationell- och internationell nivå. 
Arbetet inom området handlar om att ta fram ett underlag till pågående visionsarbete samt att synkronisera 
positioneringsarbetet med pågående översiktsplanering, varumärkesarbete och utveckling av styrmodell.

VERKSAMHETSRISK
I konkurrensen av 289 andra kommuner är vi starkt beroende av att bedriva verksamhet av hög kvalitet, att 
sköta samhällsuppdraget för dagens och framtidens Karlstadsbor. Kompetensförsörjning kommer att vara en  
av våra stora utmaningar framöver. Vi påverkas ständigt av omvärlden och samhällsförändringar vilket också  
ger behov av nya tjänster och ny kompetens. Karlstad är fortfarande inne i en expansiv fas vilket innebär stor 
konkurrens om kvalificerad personal inom samhällsbyggnads- och miljösektorn. Andra delar, bland annat inom 
skolan och kultur- och fritidsområdet, är utgångsläget bra med hög andel behöriga lärare och sökande med  
goda kvalifikationer.

Fokusområden är bland annat att arbeta med att förändra arbetssätt och utnyttja teknikens möjligheter för 
att frigöra tid till rätt saker. Arbetslivet förändras i allt högre takt vilket gör det viktigt att utveckla omställ-
ningsarbetet så att möjligheten finns att kunna vidareutvecklas, ställa om och kompetensutveckla sig under  
hela yrkeslivet. Inte minst med tanke på att både övertalighet och rekryteringssvårigheter idag finns inom vissa 
yrkesgrupper. Konkurrensen om arbetskraft ökar och då är det viktigt att se över vem som ska göra vad och  
hur det ska utföras för att skapa attraktivare innehåll i våra tjänster och bredda rekryteringsunderlaget.

I spåren av coronavirusets utbredning upplever vi problem med bemanning inom framförallt förskola, skola 
och vård när stor del av den ordinarie personalen blir sjuka eller av andra anledningar inte kan vara på arbetet. 
Vi börjar även befara, och till viss del uppleva, problem med materialförsörjning. ”Just-in-time”-produktion med 
minimal lagerhåll sänker under normala förhållanden kostnaderna för tillverkning men riskerar under krislägen 
att skapa stora störningar. I skrivande stund upplever vi främst leveransproblem inom teknikområdet samtidigt 
som vi arbetar med en koncenrövergripande kartläggning av var våra sårbarheter finns.

FINANSIELL RISK
Ränterisk och ränteomsättningsrisk

Ränterisk är risken att värdet på tillgångar och skulder förändras på ett ofördelaktigt vis då räntenivåer ändras. 
Ränteomsättningsrisk är risken att kommunkoncernens skuld omsätts till ofördelaktiga räntor. Dessa typer av 
risker hanteras genom begränsningar i tillåtna instrument och räntebindningstider. Ett riktmärke (normalvärde) 
avseende ränterisken för kommunkoncernens externa skuld fastställs. Därutöver fastställs ett intervall, inom 
vilket avvikelse från riktmärket är tillåten. Samtliga sedvanliga, på de svenska och internationella finansmark-
naderna förekommande avtal, får ingås i syfte att hantera risker och för att styra portföljens räntebindning.
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Refinansieringsrisk och likviditetsrisk

Refinansieringsrisk är risken att kommunkoncernen inte lyckas låna för att täcka förfallande lån, alternativt 
betalar mycket höga räntor för att kunna låna överhuvudtaget. Likviditetsrisk är risken att det inte finns väl 
fungerande marknader som gör det möjligt att dels få likvida medel i utbyte mot värdepapper, dels förändra 
risken genom att ingå derivattransaktioner. Kommunkoncernens externa skuldportfölj är strukturerad på ett 
sådant sätt att kapitalförfallen får en tillfredsställande spridning över tiden. Det finns en begränsning för hur 
stor del av den totala skulden som maximalt får förfalla inom vissa tidsintervall. Fluktuationer i det löpande 
likviditetsbehovet hanteras med hjälp av ett konto med tillhörande checkräkningskredit. Det är även fastställt 
hur stor kommunkoncernens tillgängliga likvida medel minst måste vara.

KREDITRISK
Kreditrisken är risken att motparten i en transaktion inte fullgör sina förpliktelser. Avvecklingsrisk, kapitalrisk, 
motpartsrisk, landrisk, koncentrationsrisk och systemrisk ingår i kreditrisker. Kreditrisken hanteras genom att 
sätta beloppsgränser gentemot olika motparter.

VALUTARISK
Valutarisk är risken att värdet på tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknat till svenska kronor,  
förändras på ett ofördelaktigt vis då växelkurser ändras. Eventuell upplåning i utländsk valuta ska säkras  
mot svenska kronor. Vid långfristiga placeringar eller placeringar för särskilda ändamål är det tillåtet med 
valutarisker vid investeringar i utländska tillgångar (exempelvis aktier).

OPERATIV RISK
Operativ risk är risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer,  
mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. För att minska den operativa risken ska processer och 
rutiner vara dokumenterade i tillräcklig omfattning. Arbetsfördelning och kontrollfunktioner mellan intern-
banken och backoffice ska vara dokumenterade.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär att större 
delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna del av pensionsskulden är dock lika 
viktig att beakta ur risksynpunkt. Det totala pensionsåtagandet uppgår i bokslutet till 2,1 miljader kronor, där 0,4 
miljarder kronor avser avsättning till pensioner och 1,7 miljarder kronor avser ansvarsförbindelse utanför balans-
räkningen. Kommunen gör inte finansiella placeringar för pensionsåtagandet, utan hela förpliktelsen återlånas i 
verksamheten. Härigenom begränsas kommunens låneskuld.

En djupare beskrivning av de finansiella riskerna finns i avsnittet finansiell analys.
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
Arbetsmarknads- och socialnämnden har de senaste åren redovisat stora underskott i verksamheten.  
I december 2019 beslutade nämnden att verkställa omfattande besparingar. Omställningsarbetet kommer  
att pågå fram till årsskiftet 2022, då nämnden förväntas nå budget i balans. Besparingarna kommer att 
påverka hela nämndens verksamhet.

De senaste årens trend med allt mer ökade kostnader för externa placeringar inom arbetsmarknads-  
och socialnämndens verksamhet har brutits och kostnaderna minskade något under 2019. Nivåerna är  
dock fortsatt höga framåt.

Volymökningar, bland annat kopplat till demografi i form av fler barn, elever och äldre personer men  
även inom LSS, personlig assistans och försörjningsstöd, driver allt mer kostnader i verksamheten.

Under första kvartalet 2019 slutfördes översynen av kommunkoncernens inköpsorganisation. Under året  
har medvetenheten inom koncernen ökat vad gäller värdet av att vi gemensamt arbetar med inköp- och 
upphandling på ett annat sätt än tidigare.

Höga investeringsnivåer i koncernen, mycket kopplat till en växande stad med behov av fler bostäder, 
skollokaler till fler elever samt mer infrastruktur, kommer att öka driftskostnaderna framöver.

Under året har ett avtal tecknats med Trafikverket om medfinansiering av Vikenpassagen och Välsviken 
inom projektet Tåg i tid.

Kommunfullmäktige beslutade i juni om bygga ett flertal nya arenor, en investering på drygt 500 
miljoner kronor.

Barn- och ungdomsnämndens behov av nya lokaler är större än den byggkapacitet som finns att tillgå. 
Konsekvensen är att nämnden tvingas använda sig av tillfälliga lösningar innan permanenta lokaler finns 
tillgängliga, något som är kostnadsdrivande.

Vindpark Vänern Kraft AB har haft fortsatta stora tekniska problem och lägre produktion än förväntat. 
Efter en mångårig försäljningsprocess såldes vindkraftverken i slutet av året till Innovent AB. Utöver detta 
förvärvade Karlstads Energi AB 30 procent av andelarna i bolaget av Hammarö kommun vilket medför att 
vindparksbolaget numera ägs till 100 procent av energibolaget.

Karlstads Airport drabbades i början av året av att BMI, som trafikerade linjetrafiken till Frankfurt,  
gick i konkurs. Bolaget har under året arbetat med att försöka få till stånd en ny linje till en europeisk  
hub men någon ny linje har inte etablerats ännu.

Den varma vintern har påverkat Karlstads Energi AB:s intäkter negativt. Både fjärrvärmeförsäljningen  
och elproduktionen har varit lägre än förväntat. Till viss del mildras detta i koncernen som helhet då upp-
värmningskostnaderna hos Karlstads Bostads AB och kommunen är lägre än förväntat.
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV  
DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN
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Visionen visar riktningen

Vår vision, Livskvalitet Karlstad 100 000, visar riktningen för kommunens långsiktiga utveckling. Visionen är 
både större och mänskligare än bara en siffra. Utmaningen är att skapa en attraktiv livsmiljö samtidigt som vi 
växer. Utvecklingen mot 100 000 invånare måste gå hand i hand med en hög livskvalitet och att vår tillväxt 
sker på ett hållbart sätt.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning är en förutsättning och restriktion för vår långsiktiga planering. Vår verksamhet 
och ekonomi ska vara i ett gott skick både i ett kortare och längre perspektiv, vilket förutsätter ett långsiktigt 
tänkande. För att säkerställa detta krävs att varje generation står för sina kostnader och att medborgarnas 
skattepengar används så effektivt som möjligt. All vår verksamhet ska bedrivas med god kvalitet som ständigt 
förbättras och kvalitetsperspektivet ska genomsyra allt vi gör.

God ekonomisk hushållning konkretiseras genom de av fullmäktige beslutade riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning. I årsredovisningen följs det finansiella perspektivet upp genom ett resultatmål och ett mål om vår 
totala skuldsättning. Verksamhetsperspektivet följs upp genom den strategiska planen och dess övergripande mål.

Budgetprocessen

Varje år i juni fattar kommunfullmäktige beslut om strategisk plan och budget för kommunens nästkommande 
treårsperiod. Budgeten fördelas till kommunstyrelse och nämnder. Nämnderna arbetar därefter vidare med sina 
respektive verksamhetsplaner och internbudgetar under hösten. Första steget för nästkommande budgetprocess 
togs under hösten 2019.

Strategiska planen pekar ut de prioriterade målområdena

Den strategiska planen hjälper oss att arbeta i visionens riktning. Planen visar de prioriterade målområdena och 
koncernövergripande mål som fullmäktige beslutat om. Målen hjälper oss att planera vårt arbete och säkerställer 
att vi gör rätt saker för Karlstadsborna. Av planen framgår att kommunen ska växa på ett ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt hållbart sätt. FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030, har integrerats i strategisk plan och 
är en omvärldsfaktor som ska vara vägledande för kommunens utveckling.

Den strategiska planen utgår från fyra målområden.

 

En kommun 
för alla

En kunskaps- 
och tillväxt-

kommun

KARLSTAD
SKA VARA

En 
miljösmart 
kommun

En attraktiv 
arbetsgivare

KARLSTADS 
KOMMUN 
SKA VARA

Alla kommunens verksamheter ska, var och en på sitt sätt, medverka till att de övergripande målen nås. För att 
följa hur de övergripande målen utvecklas finns indikatorer kopplade till målen. I uppföljningar och målanalyser 
noteras resultat, effekter och framtida utmaningar identifieras. Dessa erfarenheter tar vi med oss när vi i nästa 
led planerar verksamheten.
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Värdegrunden är vår kompass

Värdegrunden fungerar som en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete. Den är hållbar över tid och är den 
naturliga utgångspunkten för de tjänster och den service som vi erbjuder medborgarna. Värdegrunden är gemen-
sam för alla verksamheter i kommunen och bidrar till att stärka koncernens arbete med att nå visionen. Kvalitet 
skapas i mötet mellan medarbetare och de vi är till för.

Kärnan i vår värdegrund

  

 

Lagar och styrdokument är vårt ramverk

Kommunens verksamheter styrs i grunden av svensk lagstiftning och EU-förordningar, men också av en rad 
styrande dokument som kommunen själv beslutat om. Kommunens egna styrdokument finns bland annat i form 
av reglementen, policyer, riktlinjer, planer och handlingsplaner.
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Karlstads kommun ska ha en verksamhet och ekonomi i gott skick. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För 
att säkerställa detta krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer 
morgondagens medborgare att få betala inte bara för den verksamhet de själva konsumerar utan även för den som 
tidigare generationer konsumerat. En annan viktig hörnpelare för att uppnå en verksamhet och ekonomi i gott 
skick är att kommunen som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar alltid strävar efter att dessa 
används så effektivt som möjligt. Öppenhet och lättillgänglighet ska känneteckna kommunens rapportering.

Den samlade bedömningen bygger på måluppfyllelsen ur ett finansiellt- och ett verksamhetsperspektiv och 
mynnar sedan ut i en samlad bedömning om verksamheten bedrivits enligt god ekonomisk hushållning. 

Att ha god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv handlar om att vara långsiktigt ekonomiskt 
hållbar. Det finansiella perspektivet visar en blandad bild under de senaste åren. Resultatet justerat för reavinster 
är starkt 2019 och resultatmålet nås. Däremot klarar vi inte av att nå det finansiella målet, varken för det 
enskilda året eller femårsperioden. 

Sammantaget har nämnderna ett underskott mot årsbudget, även om det varierar mellan olika nämnder. 
Efter flera år med en låg generell uppräkning av budgetramar ser vi nu alltmer tydligt att nämnderna har svårt 
att inrymma verksamheten inom budgetram. Detta är en utmaning framåt då den generella uppräkningen 
fortsatt är låg.

Verksamhetsperspektivets måluppfyllelse utgår från strategiska planens 22 övergripande mål med tillhörande 
indikatorer. Bedömningen görs med vägledning av indikatorernas utveckling och verksamheternas bidrag till 
måluppfyllelse. Måluppfyllelsen bedöms som god, relativt god eller mindre bra. 

Ur ett verksamhetsperspektiv har nämndernas och bolagens verksamheter under 2019 bedrivits i enlighet 
med kommunfullmäktiges övergripande mål. Koncernens måluppfyllelse har dock försämrats något jämfört 
med föregående år men bedömningen är ändå att den överlag är god.

Mot bakgrund av att måluppfyllelsen av de övergripande målen i strategisk plan är god men att de ekono-
miska målen inte nås fullt ut är den samlade bedömningen att verksamheten delvis, men inte fullt ut, når upp till god 

ekonomisk hushållning. 

MÅLUPPFYLLELSE EKONOMI

Mål: Kommunen ska redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst motsvarar två procent av 

kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för samma period

Den genomsnittliga resultatnivån i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag de senaste fem åren 
uppgår till 0,9 procent. Det innebär att Karlstad inte når upp till målet om minst två procents överskott under 
perioden. Det beror till stor del på de stora engångskostnader som uppstod 2015 när två reaktorer avvecklades vid 
Oskarshamns kärnkraftverk där Karlstads kommun är aktieägare. Detta påverkar i hög grad den genomsnittliga 
resultatnivån under femårsperioden. För att få en mer rättvisande bild av periodens resultatnivå bör justering 
göras för motsvarande engångsposter och det justerade resultatet bör beaktas i resultatanalysen vilket speglar 
den ordinarie verksamheten i större utsträckning. Denna resultatnivå är god även 2015 och snittet över femårs-
perioden ligger då på 2,1 procent. Vi anser därmed att vi når det finansiella målet. Vi når även resultatmålet 
under det enskilda året 2019.

SAMLAD BEDÖMNING AV GOD 
EKONOMISK HUSHÅLLNING
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Årets resultat i förhållande till summa skatteintäkter, generella statsbidrag  
och utjämning (procent) 2015 2016 2017 2018 2019

 -4,6  2,4  3,5  0,9  2,1 

Måttet grundas på den avstämning mot resultatmålet som redovisas under Finansiell analys sid 64.

Mål: Kommunens totala nettolåneskuld inklusive kommunens totala pensionsåtagande ska inte öka 

Kommunens totala nettolåneskuld inklusive totalt pensionsåtagande har ökat under den senaste femårsperioden. 
En förenklad avstämning sker genom att mäta självfinansieringsgraden, alltså hur stor del av årets nettoinvest-
eringar som täcks av årets resultat och årets avskrivningar. Trots höga resultatnivåer flera år tidigare under 
femårsperioden förutom 2015 har de stora investeringsvolymerna gjort att de egna medlen inte räckt fullt ut  
för att täcka investeringarna. Det är extra märkbart 2018 och 2019 då investeringsnivån är högre jämfört med 
tidigare år, även om resultatnivån är högre 2019. 

Andel av årets nettoinvesteringar som täcks av årets resultat samt  
årets avskrivningar (procent) 2015 2016 2017 2018 2019

21 84 81 40 42

Måttet grundas på redovisning under Finansiell analys sid 64. Årets resultat räknas inklusive reavinster.

Vid en fullständig avstämning av målet sker en djupare analys, grundad i kassaflödesanalysen, där hänsyn tas till 
förändringar på både tillgångs- och skuldsidan i balansräkningen. Dessutom beaktas den äldre pensionsskulden 
som ligger utanför balansräkningen. Här sker även justeringar för reavinster och särskilda jämförelsestörande 
poster. Slutligen sker en uppdelning på skattefinansierad verksamhet och avgiftsfinansierad verksamhet. 

Förändring av nettoskulden (belopp i mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Avgiftsfinansierad verksamhet 71 21 31 53 84

Skattefinansierad verksamhet 75 -65 -56 289 536

Negativt belopp innebär minskad nettoskuld, positivt belopp innebär ökad nettoskuld.

Den skattefinansierade verksamhetens nettolåneskuld har minskat under två av fem år den senaste femårsperio-
den men däremot är skuldökningen sammantaget 779 miljoner kronor. Den avgiftsfinansierade verksamhetens 
nettolåneskuld har däremot ökat varje år de senaste åren och har under femårsperioden totalt sett ökat med 
260 miljoner kronor. Sammantaget har den totala nettolåneskulden för den senaste femårsperioden ökat med  
1 039 miljoner kronor. Vi bedömer att det finansiella målet för perioden inte är uppfyllt.

Förklaringen till att den totala nettoskulden ökat kraftigt under perioden beror till största delen på den höga 
investeringsnivån.

MÅLUPPFYLLELSE VERKSAMHET

I den strategiska planen har Kommunfullmäktige beslutat om fyra målområden och 22 övergripande mål som 
följs upp med hjälp av 49 indikatorer. Måluppfyllelsen bedöms utifrån tre kategorier:

  Måluppfyllelsen bedöms som god 
  Måluppfyllelsen bedöms som relativt god
  Måluppfyllelsen bedöms som mindre bra

Pilens riktning visar målets utveckling från föregående år:

  Måluppfyllelsen har utvecklats i positiv riktning
  Måluppfyllelsen är på samma nivå som föregående år
 Måluppfyllelsen har utvecklats i negativ riktning
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År 2019 bedöms åtta av de övergripande målen uppnå god måluppfyllelse och 14 mål bedöms uppnå relativ  
god måluppfyllelse. Pilarna visar i vilken riktning målet utvecklats i förhållande till föregående år.

100 procent av målen uppnår god eller relativt god måluppfyllelse. I jämförelse med 2018 är det dock en 
liten försämring då fyra mål utvecklats från god måluppfyllelse till relativt god måluppfyllelse och ett mål  
har utvecklats från relativt god måluppfyllelse till god måluppfyllelse.

Övergripande mål

En kommun för alla

Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun  

Karlstadsborna ska ha tillgång till bra bostäder  

Karlstad ska vara ett dynamiskt kulturellt centrum  

Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige  

Karlstad ska vara en trygg kommun  

Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering  

Tillgängligheten och möjligheten till delaktighet ska vara god  

Karlstadsborna ska kunna leva ett hälsosamt liv  

En kunskap och tillväxtkommun

Karlstad ska erbjuda utbildning av hög kvalitet  

Karlstad ska vara en bra universitetsstad  

Karlstad ska ha ett gott företagsklimat  

Karlstadsborna ska ha goda möjligheter att försörja sig själva  

Karlstadsborna ska ha tillgång till goda och hållbara kommunikationer  

Karlstads befolkning ska årligen öka med minst en procent  

En miljösmart kommun

Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun  

Luften och vattnet i Karlstad ska vara så rent att människor och miljö inte skadas  

Karlstadsborna och miljön ska inte påverkas negativt av skadliga ämnen  

Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för friluftslivet ska utvecklas  

Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar  

En attraktiv arbetsgivare

Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap  

Karlstads kommun ska arbeta för jämställdhet och mångfald  

Karlstads kommun ska ha en god arbetsmiljö  

Kvalitet

Kvalitetsperspektivet ska genomsyra hela koncernens verksamhet och utveckling. Koncernen ska erbjuda god 
service som är utvecklad och anpassad i dialog med medborgarna och vi ska utgå ifrån vad Karlstadsborna 
behöver för att trivas och må bra i vår kommun.

I koncernens verksamheter finns många bra exempel på kvalitets- och verksamhetsutveckling, en del är direkt 
synliga för Karlstadsborna och andra delar handlar om utveckling av våra interna processer. Allt i syfte att 
förbättra, anpassa och utveckla service, effektivitet och kvalitet. Karlstadsborna ger kommunen höga betyg i den 
årliga medborgarundersökningen, där vi i jämförelse med andra kommuner ligger över medel inom alla områden. 
Resultaten i medborgarundersökningen och underlagen i våra kund- och brukarundersökningar används för att 
fortsätta utveckla områden där ytterligare förbättring kan ske. Jämförelser och rankingar används dels för att se 
hur vår egen utveckling ser ut, dels för att se om den utveckling vi har även finns hos andra jämförbara kommuner.
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MÅLUPPFÖLJNING VERKSAMHET

Här beskrivs och redogörs för aktiviteter, utveckling och måluppfyllelse av strategiska planens fyra målområden: 
En kommun för alla, En kunskaps- och tillväxtkommun, En miljösmart kommun och En attraktiv arbetsgivare, 
med tillhörande övergripande mål.

Vid bedömning av måluppfyllelsen används indikatorernas utveckling som vägledning. För att tydliggöra att 
vi rör oss i rätt riktning mot måluppfyllelse används färgmarkeringar där grönt betyder god måluppfyllelse, gult 
relativ god måluppfyllelse och röd betyder mindre bra måluppfyllelse. Pilarna visar i vilken riktning utveck-
lingen skett i förhållande till föregående år.

För att visa hur kommunens övergripande mål bidrar till hållbar utveckling finns en ikon under varje 
övergripande mål som tydliggör kopplingen mellan koncernens övergripande mål och målen i Agenda 2030.

I flera av de indikatorer som analyserats i måluppföljningen relateras Karlstads utveckling till kommunens 
jämförelsekommuner. De är i befolkningsmässig storleksordning Linköping, Örebro, Jönköping, Gävle,  
Sundsvall, Växjö, (Karlstad), Luleå och Kalmar.

EN KOMMUN FÖR ALLA

En kommun 
för alla

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse

Inom målområdet En kommun för alla finns åtta övergripande mål. Bedömningen är att fyra av målen  
uppnår en god måluppfyllelse och de övriga fyra uppnår en relativt god måluppfyllelse.

SCB:s medborgarundersökning visar att Karlstadsborna överlag är mycket nöjda både med Karlstad som 
plats att leva och bo på och med kommunens verksamhet. I båda delarna har nöjdheten minskat något jämfört 
med föregående år men ligger ändå på en hög nivå i förhållande till andra kommuner.

Det färdigställdes över 500 bostäder i Karlstad under 2019. Efterfrågan på byggbar mark för utveckling  
av bostäder och verksamheter är stor. Det pågår arbete med flera detaljplaner som kommer att ge ett bra  
tillskott för olika typer bebyggelse. En handlingsplan har tagits fram för att förbättra samverkan gällande  
bostadsplanering och bostadsbyggande.

Kulturutbudet får ett mycket gott betyg av Karlstadsborna. Antal hotellgästnätter i staden har ökat med nära 
30 procent under den senaste femårsperioden. Den positiva utvecklingen är delvis ett resultat av satsningar som 
gjorts, men grundar sig också i en allmänt ökande turism och nationell trend att fler väljer att semestra i städer.
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Den upplevda tryggheten har minskat något enligt medborgarundersökningen men ökat något avseende elevers 
trygghet i skolmiljön. Fälttjänsterna med fokus på unga har utökats under året, och satsningen på ungdomar för 
trygghet, UFT, har bidragit till ökad trygghet. Åtgärder i parker, torg och längs skolvägar har utförts för att öka 
tryggheten i offentliga miljöer.

Kommunen har under året riktat särskilt fokus på våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Den nya 
Karlstadsmodellen för religionsfrihet och mänskliga rättigheter har fått stor uppmärksamhet.

Karlstadsbornas upplevelse av möjlighet till inflytande över kommunens beslut och verksamheter har  
minskat, men det görs fortsatt stora satsningar inom området. Åtgärder och planer för ökad tillgänglighet  
gav resultat då Karlstad 2019 blev nominerad som en av fem kommuner till Sveriges Digitaliseringskommun. 
Karlstadsrummets många besökare och förbättringar vad gäller medborgardialog är andra exempel.

Ohälsotalet i kommunen har förbättrats, men ungas upplevda psykiska hälsa har utvecklats i fel riktning. 
Droganvändandet bland unga har också blivit mer komplext och antalet inkommande anmälningar om ungas 
drogmissbruk har ökat, vilket medfört att kommunen har startat ett långsiktigt arbete med frågan. Karlstads-
borna är mycket nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter, vilket ger oss en delad andraplats bland Sveriges 
kommuner. Karlstad utsågs till Årets Idrottskommun 2019.

Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun

   Målluppfyllelsen bedöms som god men har utvecklats i negativ riktning

Karlstad ska vara en långsiktigt socialt hållbar kommun där nöjdhet och trivsel är en förutsättning för 
Karlstadsbornas välbefinnande. I senaste medborgarundersökningen är Karlstadsborna fortsatt nöjda med 
Karlstad som plats att bo och leva på och måluppfyllelsen 2019 bedöms som god men har utvecklats i negativ 
riktning från föregående år. Måluppfyllelsen mäts med hjälp av två indikatorer, Nöjd-Region-index, NRI, där 
Karlstadsborna bedömer hur nöjd man är med Karlstad som plats att leva och bo på och Nöjd-medborgar-index, 
NMI, där Karlstadsborna bedömer hur nöjd man är med kommunens verksamhet. I båda mätningarna har 
nöjdheten minskat något men den ligger ändå på en hög nivå i förhållande till andra kommuner.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Nöjd-Region-Index, NRI (Index 0–100) 71 72 70 72 70

kvinnor 74 75 71 72 71

män 68 70 69 71 68

Nöjd-Medborgar-Index, NMI (Index 0–100) 64 65 65 67 64

kvinnor 65 67 65 67 62

män 62 63 65 68 66

Källa: SCB:s medborgarundersökning.

Under de senaste åren har invånarantalet ökat rejält vilket inneburit utveckling av staden både när det gäller 
service och byggnationer. En riktlinje håller på att tas fram som ska främja att byggnationer genomförs med  
hög kvalitet och en genomarbetad arkitektur och gestaltning. Syftet är att bibehålla eller skapa nya värden  
som säkerställer Karlstad som en attraktiv stad. Ett parkprogram håller på att arbetas fram som ytterligare  
ska förbättra stadens parker. Arbetet har föregåtts av en medborgardialog där synpunkterna finns med som  
ett underlag i det fortsatta arbetet. Barnperspektivet behöver beaktas mer i utvecklingen av staden när barn-
konventionen blir ny lag från 2020. En lekmiljöplan håller på att tas fram som ska ligga till grund för planering 
och utformning av lekmiljöer i kommunen. En ny kajpromenad har färdigställts i Tullholmsviken med en  
mix av grönska och sociala ytor. Även utveckling av hamnområdet har påbörjats vilket bidrar till att både 
Karlstadsbor och besökare får fler sociala ytor att vistas på.
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Många är nöjda med kommunens service inom teknikområdena såsom parker, vatten och avlopp, gång- och 
cykelvägar medan man är mindre nöjd med skötsel av gator och vägar. För att hålla gator och vägar samt 
gång- och cykelvägar i gott skick har underhåll utförts i enlighet med beläggningsplanen vilket detta år har 
inneburit beläggning på infartsvägar och gator i centrala Karlstad.

En god dialog och kommunikation med Karlstadborna bidrar till ökad trivsel och stolthet över kommunen. 
Facebookserien ”Visste du att” har startats upp för att lyfta fram saker kommunen gör som allmänheten kanske 
inte vet om. Avsikten är att skapa nyfikenhet och stolthet hos Karlstadsborna. Även vackra bilder och bra 
berättelser som väcker känslor av stolthet, värme  
och lycka används i vår kommunikation. 

Det är av stor vikt att vår grundverksamhet fungerar väl. Ett exempel: är att när förskola och skola fungerar 
bra så sprids det mellan Karlstadsborna och bidrar till att fler känner stolthet över staden. Under hösten har det 
inträffat flera negativa incidenter på en av kommunens grundskolor som skapat oro bland elever och föräldrar. 
Ett omfattande trygghetsarbete har därför prioriterats och ett antal åtgärder av kommunikativ karaktär har 
initierats i syfte att vara ärliga och transparenta så att förtroendet för skolan kan återfås.

Ett rikt kultur- och fritidsutbud är viktigt för såväl medborgare som besökare. Utställningen ”Minnenas 
kuriosa-kabinett”, som är en ljudsatt fotoutställning av Marie Hettwer, genomfördes och fanns på plats i  
Museiparken från slutet av juni till början av september.

Sundstabadet har under året fortsatt fokuserat på att vara en av landets främsta badanläggningar. Under året 
var Sundstabadet en av de tio mest besökta badanläggningarna i landet. Ambitionen har varit att genomföra 
minst ett större evenemang i anläggningen varje månad under året. Till exempel Love week (i februari) och 
Halloweek (under höstlovet) lockade med oväntade aktiviteter som skapade ökat intresse och trivsel för Karl-
stadsbor och tillresta.

Karlstadsborna ska ha tillgång till bra bostäder

   Måluppfyllelsen bedöms som god och på samma nivå som föregående år  

Måluppfyllelsen 2019 bedöms som god då många bostäder byggts och många som bott i bostadssociala lägen-
heter nu har fått egna kontrakt. Det färdigställdes över 500 bostäder i Karlstad under 2019 enligt preliminära 
beräkningar, vilket är betydligt färre än 2018 (1 258 färdigställda bostäder) men kanske på en mer rimlig nivå. 
Prognosen framåt visar på ett fortsatt högt bostadsbyggande. Bedömningen för 2020 är att cirka 800 bostäder 
kan bli färdigställda. Att det under 2019 beviljades bygglov för 782 bostäder visar inte än på någon tydlig 
avmattning. Motsvarande siffra för 2018 var bygglov för 652 bostäder.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Färdigställda bostäder, ny- och ombyggnad (nettotillskott) i antal 500 682 587 1 258 prel 530

Källa: SCB/kommunledningskontoret. I siffrorna ingår även bostäder som tillkommit genom ombyggnation. Avrundade siffror för 2015. 
Preliminära siffror för 2019.

Nöjdheten med bostäder hos Karlstadsborna i den senaste medborgarundersökningen minskade från index 
60 till 57. Minskningen skedde både för kvinnor och män, och i den senaste undersökningen var båda könen 
lika nöjda. Nöjdheten minskade för samtliga delfrågor som ingick i indexet.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Nöjdhet bostäder (index 0–100) 58 53 56 60 57

kvinnor 60 54 55 59 57

män 57 53 57 61 57

Källa: SCB:s medborgarundersökning.
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I Karlstad är efterfrågan på byggbar mark för utveckling av bostäder och verksamheter på en fortsatt hög nivå. 
Det är flera detaljplaner under arbete som kommer att ge ett bra tillskott för olika typer av bebebyggelse. 
Detaljplaneläggning pågår av den nya stadsdelen Jakobsberg där den östra delen nu har vunnit laga kraft medan 
den västra fortfarande pågår. Bygglov för bostäder har beviljats för de första etapperna inom den östra delen av 
Jakobsberg samt Sundsta torg som nu har vunnit laga kraft efter tidigare överklaganden.

Det är fortsatt brist på villatomter i Karlstad, vilket märks på en fortsatt stor efterfrågan. Det finns för 
närvarande cirka 15 osålda småhustomter i kommunen, varav fyra är reserverade. Cirka 80 villatomter är under 
planläggning inom den östra delen av södra Kroppkärr, samt Stockfallet och Dingelsundet. Det finns ett stort 
intresse för villatomterna; vid årsskiftet stod drygt 200 personer i tomtkön. I kommunens budget finns pengar 
avsatta för inköp av intressanta markområden men under 2019 har inga sådana inköp gjorts. Flera intressanta 
kontakter har dock tagits. Förfrågningar från privatpersoner om förhandsbesked för att bygga sin villa på 
landsbygden har ökat på senare tid och vi kan se att ovanligt många enbostadshus beviljades bygglov utanför 
planlagt område i tätorts-nära landsbygd under 2019.

I takt med att Karlstad växer och nya bostäder planeras är det av stor vikt att kommunen planerar för 
förskolor och skolor i samma takt samt försäkrar sig om att stadsdelar blandar olika typer av boenden som 
skapar en sammanhållen stad. För att förbättra samverkan gällande bostadsplanering och bostadsbyggande  
har en handlingsplan tagits fram kopplad till kommunens plan- och genomförandeprocess. Den syftar till att 
effektivisera kommunens arbete med bostadsproduktion från det tidiga idéstadiet till genomförandet. Möjlig-
heterna att få med planeringen av förskolor och skolor har avsevärt förbättrats. I detaljplaneläggningen av den 
nya stadsdelen Jakobsberg samverkar ett flertal verksamheter. Där utvecklar kommunen nu en metod för att 
ytterligare fördjupa samarbetet mot en hållbar samhällsutveckling.

Inom kommunens miljö- och hälsoskyddsrådgivning har olika insatser riktats till bland annat villaägare och 
för andra i behov av rådgivning. Under året har bland annat 293 unika energirådgivningar genomförts (mål 
300). Arbetssättet har utvecklats genom att hembesök görs för att ge en rådgivning med högre kvalitet och som 
leder till större energibesparing för medborgaren. När det gäller tillsyn enligt miljöbalken har det varit 15 beslut 
om förelägganden (varav tre med vite) i klagomålsärenden kopplat till inomhusmiljö. Information om radonmät-
ning inför mätsäsongen 2019/20 har meddelats genom ett pressmeddelande.

Resultatet från 2019 års hem- och bostadslöshetsmätning visar på en minskad hemlöshet. En del av förkla-
ringen till förbättringen är den ökade tillgången till bostadssociala lägenheter under 2018 och att många av 
dem som då fick ett bostadssocialt kontrakt nu har tagit över sina kontrakt och inte längre räknas med i 
hemlöshetsstatistiken.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Antal hem- och bostadslösa totalt 358 350 350 433 367

varav akut hemlöshet, tillfälligt boende 22 54 58 51 46

varav institution/stödboende, saknar boende vid utskrivning 106 56 71 65 34

varav långsiktiga lösningar via kommunen, sociala kontrakt 104 122 117 186 177

varav egenordnat kortsiktigt boende, kontraktslös/kortare än 3 mån 126 96 99 119 99

varav övrigt – oklara förhållanden – 21 5 12 11

Källa: Socialstyrelsen/arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Karlstads Bostads AB, KBAB, har under 2019 haft direktiv att ge 15 procent av omsättningen av lägenheter till 
bostadssociala ändamål. Alla som stått i kö och varit aktuella för ett bostadssocialt kontrakt har kunnat erbjudas 
en bostad. Kommunen har under 2019 skrivit 23 hyresavtal med KBAB och Stiftelsen Karlstadshus vilket 
innebär en halvering från föregående år.

Modellen Bostad först är framtagen för att skapa boendelösningar för människor som lever i hemlöshet.  
En svårighet är att få tillgång till fler lägenheter och under 2019 har det bara tillkommit en lägenhet.
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Karlstad ska vara ett dynamiskt kulturellt centrum

   Måluppfyllelsen bedöms som god och på samma nivå som föregående år  

Kulturutbudet i Karlstad får mycket gott betyg av Karlstadsborna. Så har det sett ut under en följd av år och 
trots att det skett en liten minskning 2019 jämfört med de två föregående åren ligger Karlstad i topp bland de 
135 kommuner som deltog i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Måluppfyllelsen 2019 bedöms 
som god och den ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Nöjdhet kultur (index 0–100) 73 74 75 75 74

kvinnor 77 79 77 75 76

män 70 70 74 74 71

Källa: SCB:s medborgarundersökning.

Kommunen stöttar kulturföreningar med målsättningen att det ska finnas en variation av aktörer, aktiviteter 
och mötesplatser i kommunen, vilket är själva grunden för utveckling och dynamik inom kulturområdet.

Arrangemanget ”P2 i parken” genomfördes den 6 juni och såväl Sveriges Radio och Wermland Opera som 
publik var nöjda. Kommunen stod som ansvariga för genomförandet i enlighet med Sveriges Radios önskemål 
och plan. Arbetet med att skapa ett kulturstråk längs Västra Torggatan pågår med planerad invigning under 
våren 2020.

Kulturskolans verksamheter är en viktig del i att utveckla Karlstad till ett dynamiskt kulturellt centrum. 
De frivilliga verksamheterna inom Kulturskolan har nära tvåtusen elever som på sin fritid deltar i ämneskurser 
inom musik, dans, teater och bild på sin fritid, och deras konserter och evenemang lockar varje år mer än 
tjugotusen åskådare. I grundskolan genomförs riktad undervisning inom olika estetiska områden. Ett exempel 
är att samtliga elever i årskurs 2 får genom en fyra veckors grundkurs möjlighet att prova på ämnena bild, dans, 
musik och teater. Det finns också en strukturerad kulturplan där Kulturskolan tillsammans med Skapande 
skola ger alla elever möjlighet att möta kulturella uttrycksformer i samtliga årskurser varje läsår. I förskolan ges 
möjlighet att möta teater i olika former.

Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige

   Måluppfyllelsen bedöms som god och har utvecklats i positiv riktning  

En stark besöksnäring som lockar gäster till Karlstad och ett värdskap som får gästerna att rekommendera 
Karlstad som besöksmål är den viktigaste förutsättningen för att bli ett av de bästa besöksmålen. Bedömningen 
är att måluppfyllelsen 2019 är god och har utvecklats i positiv riktning då antal hotellgästnätter stadigt har ökat 
under den senaste femårsperioden med en totalökning på 110 709 från 2013 till 2018, eller nära 30 procent, och 
ligger nu på 526 296. Det har gjort att flera aktörer inom besöksnäringen har vågat satsa på utbyggnad och ökat 
sin kapacitet så att det idag finns 1 300 hotellrum i Karlstad. Den positiva utvecklingen beror dels på att de 
satsningar som gjorts har fått ett bra resultat, dels på den ökade turismen och den nationella trenden att fler 
personer väljer att semestra i städer. Besöksnäringen är en av de branscher som växer snabbast när det gäller 
antal anställda. Detta innebär att vi behåller vår niondeplats i landet sett i antal gästnätter. De andra topp tio 
kommunerna är befolkningsmässigt större än Karlstad eller ligger i Stockholmsregionen.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Hotellgästnätter i Karlstad, antal 456 732 507 441 514 153 526 296 –

Källa: SCB. Värdet för 2019 har ännu inte publicerats hos källan.
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En viktig grund för att vara bland de bästa besöksmålen är att ha ett gott samarbete med besöksnäringen. 
Tillsammans med Visit Karlstad Member och Visit Värmland finns en årlig handlingsplan med aktiviteter 
kopplade till överenskomna utvecklingsområden. Några av aktiviteterna som genomförts är omvärldsbevakning 
genom studiebesök och nationella nätverk, effektmätningar av evenemang samt olika träffar för besöksnäringen. 
Nyhetsbrev och informationsmaterial om besöksnäringen har också getts ut och under sommaren genomfördes 
marknadsföringskampanjen Karlstads bästa besöksmål.

Planarbetsprogram och vision för Skutberget antogs av kommunfullmäktige i december vilket möjliggör 
etablering av temaparken Muminvärlden.

Arbete pågår för att skapa en effektivare organisation kring besöksnäringsfrågorna för att stärka varumärket 
Karlstad. Den traditionella turistbyråverksamheten har utvecklats till en besöksservice där gästerna möts där de 
är. Även den digitala närvaron har utvecklats för att anpassa oss till vår tids sätt att söka och boka resor och 
försäkra oss om att Karlstad syns och finns med i människors val av besöksmål. Karlstad Convention Bureau har 
flyttats till kommunen med syfte att stärka det lokala värdskapet. Ett exempel är ett utökat welcome-city-arbete 
vilket innebär att vi tillsammans med besöksnäringen visar upp ett gemensamt värdskap vid större evenemang 
och möten.

Baltic Sea Youth Games arrangerades i samarbete med lokala idrottsföreningar och Värmlandsidrotten den 
5–7 juli. Spelen hade cirka 450 internationella deltagare från sex länder. Friidrotts-SM genomfördes i samarbete 
med Friidrottsförbundet och IF Göta Karlstad och blev ett mycket lyckat arrangemang.

Som ett led i att stärka besöksnäringen har bland annat Älvpromnaden etapp två helt färdigställts. Museiga-
tan utgörs nu av en gemensam yta för alla olika trafikanter, nya bryggdäck har uppförts längs älven  
samt nya sittgrupper som bidrar till en attraktiv stadsmiljö.

För att stärka hamnområdets attraktivitet har underhållsarbeten påbörjats på platser med hög besöksfrekvens 
såsom stränder, vattenleder och markytor i direkt anslutning till bryggor och kajer på kommunal mark.

Det pågår också ett arbete med att ta fram information till appen ”Karlstadskartan” så att utflyktsmål till 
parker, skärgården och naturområden visas, vilket är ett led i att förbättra möjligheterna för människor att 
uppleva naturen som finns i kommunen.

Karlstad ska vara en trygg kommun

   Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och på samma nivå som föregående år    

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

Måluppfyllelsen 2019 bedöms som relativt god, på samma nivå som föregående år. Indikatorerna ligger på samma 
nivåer sett över den senaste femårsperioden. En av dem är Trygghetsindex, där medborgare fått ange hur trygga 
de känner sig utifrån tre givna frågor som sedan vägs samman till ett index. Utfallet för 2019 har sjunkit till 
samma nivå som 2017. Karlstad ligger något högre i resultat än medelvärdet för samtliga deltagande kommuner  
i Sverige. Kvinnor upplever sig mer otrygga än män, men denna skillnad har minskat vid senaste mätningen.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Nöjdhet trygghet (index 0–100) 63 60 60 62 60

kvinnor 61 58 57 59 59

män 64 62 63 66 62

Källa: SCB:s medborgarundersökning.

Flera aktörer inom och utanför kommunorganisationen arbetar tillsammans för att öka tryggheten i Karlstad, ur 
flera aspekter. En del i arbetet är att finnas närvarande för de Karlstadsbor som önskar och behöver kommunens 
stöd och hjälp. De utökade fälttjänsterna med fokus på unga, som funnits under året, har gjort det möjligt att 
kunna erbjuda mer än fem gånger så många fältkvällar och en ökad närvaro på skolor i kommunen. Modellen 
EST, effektiv samverkan för trygghet, tillämpas med syfte att skapa en gemensam bild över var och när händel-
ser sker och att utifrån den informationen jobba för att öka tryggheten.
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Elever i skolan svarar på en årlig enkät rörande upplevd trygghet i skolmiljön. Resultatet ligger på en stabil och 
relativt hög nivå. Drygt 96,5 procent av eleverna i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7, uppger att de har goda 
relationer i skolan, känner sig lugna och trygga inför skoldagen och att de trivs i skolan. På den övergripande 
totalnivån är skillnaden mellan könen liten.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Trygghet bland unga, andel av elever – 97,0 96,6 96,1 96,5

flickor – – 96,6 96,0 96,2

pojkar – – 96,7 96,5 96,7

Källa: ELSA-undersökningen.

En ny ändamålsenlig central stödorganisation till förskolor och skolor är startad under året, i syfte att ge verk-
samheterna stöd i det främjande och förebyggande arbetet. Skolnärvaroprojektet är nu inne på sitt sista år och 
stödjer skolorna i arbetet med att stärka skolanknytningen för alla elever. Sundsta-Älvkullegymnasiet har satsat 
på att förstärka mentorskapet med införandet av 40 minuters mentorstid. Syftet är att stärka relationen mellan 
mentor och mentorselever med målet att förebygga psykisk ohälsa, öka elevernas närvaro och lyfta fram vikten 
av goda vanor. Ungdomar för trygghet, UFT, är en satsning som bidragit till ökad trygghet bland ungdomar i 
miljöer där de vistas. Under sommaren har den mobila fritidsgården MoVe prioriterat kommunens ytterområden.

Allt fler söker skydd med anledning av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, och kommunen riktar 
därför ett tydligare fokus mot hantering av dessa frågor. Samarbeten inom arbetsgruppen Karlstad mot  
prostitution och nätverket Krogar mot knark fortgår. Ett annat bidrag till ökad trygghet är verksamheten 
KAST, köpare av sexuella tjänster, som vänder sig till vuxna i Värmland som behöver hjälp för att hen köpt 
sexuella tjänster. En föreläsning om människohandel och prostitution erbjöds till medarbetare inom koncernen 
och intresserade Karlstadsbor. Ökad polarisering och ett allt mer hårdnande samtalsklimat har lett till att en 
rad åtgärder har vidtagits för att kunna säkra en god samtalston såväl i möten med individer och föreningar  
som i sociala medier. Bland annat har ett tusental medarbetare och politiker genomgått en utbildning för få  
stöd i att hantera detta. I barnavårdsärenden där barn varit utsatta för våld i hemmet och/eller upplevt våld 
mellan närstående vuxna har ett nytt bedömningsinstrument, iRisk, börjat att användas. Det höjer kvaliteten  
på riskbedömningarna, ger mer information om omfattningen och våldsutsattheten samt om konsekvenser och 
strategier för det enskilda barnet.

Inom vård- och omsorgsverksamheten har satsningar gjorts för att fler brukare ska uppleva en trygg och själv-
ständig vardag. Olika trygghetsskapande tjänster och digitala hjälpmedel har tillförts under året. Kommunen 
fortsätter också att vidareutveckla koncept som mellanboende, biståndsbedömt trygghetsboende och plusboende 
för att bidra till ökad trygghet i boendet.

Även stadsmiljön ska upplevas som säker och trygg och under året har trygghetsskapande åtgärder genomförts 
på flera platser i centrala Karlstad, exempelvis vid Hagatorget och Museigatan. Åtgärder planeras med hänsyn till 
resultat från medborgardialog och en utförd trygghetsundersökning. 2019 års utökade kontroll och åtgärder av 
belysningen är ett sådant exempel. För att stödja fortsatt arbete har en ”trygghetskarta” införts. Det är ett digitalt 
verktyg för inrapportering, analys och uppföljning av otrygga miljöer. Trafiksäkerhetsåtgärder är ett annat sätt att 
bidra till trygghet i det offentliga rummet. Kommunen beaktar här särskilt barnens trygghet, och under 2019 har 
åtgärder genomförts vid flera skolor. Projektet Min Skolväg tar tillvara på synpunkter från genomförd skoldialog. 
Ett annat arbete som pågår gäller Rätt Fart, vilket innebär omskyltning och åtgärder i den fysiska miljön.  
Här har Gustavsberg, Klara, Lamberget, Tormestad och Kronoparkens villaområde setts över under året.

Även klimatsäkringar är en viktig fråga för kommunen, och klimatanpassningsarbetet har intensifierats under 
året. Det tydligaste resultatet av detta är färdigställandet av översvämningsskyddet vid centralsjukhuset i Karlstad.
Trygghet är också att kommunen hanterar Karlstadsbornas personuppgifter på ett säkert sätt. Under året har 
informationssäkerhetsarbetet inom våra verksamheter stärkts, särskilt när det handlar om känsliga person- 
uppgifter eller information som rör rikets säkerhet.
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Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering

   Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och på samma nivå som föregående år    

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

 

Måluppfyllelsen 2019 bedöms som relativt god. För 2019 finns inga fastslagna indikatorer för detta mål, varför 
måluppfyllelsen baseras helt på en värdering av de åtgärder och utvecklingsuppdrag som genomförts under året. 
Att utfallet värderas lägre jämfört med tidigare år beror på att fler parametrar vägts in i analysen. År 2020 
tillförs indikatorer som kommer att underlätta bedömningen och ge ett mer faktabaserat resultat.

Många förvaltningar har inlett arbete för att se över att handläggning sker ur ett likabehandlingsperspektiv. 
Samtidigt fortgår arbetet med att ta fram handlingsplaner för jämställdhetsintegrering, och det finns även en  
ny handlingsplan för att kommunicera mer jämställt och jämlikt. För att kunna ge en likvärdig service och  
ett likvärdigt bemötande har utbildningar i normkritik och bemötande av kunder med olika förutsättningar 
genomförts i några verksamheter. Vidare har förberedelser gjorts i flera verksamheter inför att barnkonventionen 
blir lagstadgad från år 2020.

En ny Karlstadsmodell för religionsfrihet och mänskliga rättigheter är nu beslutad. Det finns ett stort 
nationellt intresse för modellen, även från forskningshåll. Utåtriktade aktiviteter såsom Livet värt att leva, 
Religionsbussen och prova-på-aktivitetsdagar har varit framgångsrika.

Kommunen har under året satsat vidare på hbtq-frågorna med bland annat utbildning och certifiering i  
syfte att skapa ett inkluderande förhållningssätt. Såväl skolhälsan som kommunens fritidsverksamhet är hbtq-
certifierad. Kommunen erbjuder också särskild verksamhet för mer utsatta ungdomar, till exempel tjejer som 
drabbas av hederskultur.

Genom det kommunala aktivitetsansvaret riktas särskilda insatser till ungdomar som varken studerar eller 
arbetar. Nyligen beslutade riktlinjer syftar till att underlätta för elever som inte slutför gymnasiet att studera 
klart vid folkhögskola.

Arbetet mot kränkande behandling inom vuxenutbildningen har kvalitetssäkrats under 2019, efter  
påpekande från Skolinspektionen. Kommunen har ansvaret som huvudman även för den upphandlade vuxen-
utbildningen och har under året förstärkt uppföljningen för att säkerställa att alla aktörer har ett aktivt arbete 
för att motverka kränkande behandling.

Idrott och mångfald är ett projekt i samarbete med Värmlands idrottsförbund och Karlstads universitet. 
Projektet handlar om utbildning, information och stöttning till föreningslivets arbete mot mobbning och 
diskriminering.

Att öka mångfalden i bostadsområden är en stor och bred utmaning. Inte desto mindre är det ett mer eller 
mindre uttalat mål i de flesta planarbeten när det gäller mer översiktlig planering, detaljplanearbeten och till- 
gänglighetsrelaterade insatser. Kommunens möjligheter att skapa mångfald är dock begränsade. Människors 
olika ekonomiska förutsättningar, kommersiella intressen och människors vilja att vistas med sina likar är 
faktorer som är svåra för en kommun att påverka.

Tillgängligheten och möjligheten till delaktighet ska vara god

   Måluppfyllelsen bedöms som relativt god men har utvecklats i negativ riktning   

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

Måluppfyllelsen 2019 bedöms som relativt god men har utvecklats i negativ riktning jämfört med föregående år. 
Det baseras främst på utfallet för indikatorn Nöjd-Inflytande-Index, som är en mätning av Karlstadsbornas syn 
på möjligheten till inflytande i kommunen. Utfallet för 2019 visar ett vikande resultat, efter en uppgång 2018 
vände nu kurvan nedåt med sju enheter till index 41. Det är främst männens upplevda nöjdhet som minskat. 
Utfallet är en enhet över genomsnittsvärdet för våra jämförelsekommuner. Resultatet för Sveriges kommuner 
varierar mellan index 27 och 53 vilket placerar Karlstad en enhet över medianvärdet.
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Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Nöjd-Inflytande-Index, NII, index (0–100) 48 46 45 48 41

kvinnor 52 47 46 45 42

män 44 46 45 51 40

Källa: SCB:s medborgarundersökning.

Till målet har tidigare funnits två ytterligare indikatorer, Delaktighetsindex samt Tillgänglighet till information 
på kommunens webbplats. Dessa mått finns dock inte att tillgå från källan avseende 2018 och 2019 varför de 
inte kommenteras här. Måttet om delaktighet återkommer dock år 2020, men i något förändrad form.

Karlstads kommun vill genom att använda den digitala tekniken utveckla verksamheterna och bli en så 
demokratisk kommun som möjligt med ökad tillgänglighet och delaktighet. Vi nominerades som en av fem 
kommuner till Sveriges Digitaliseringskommun 2019. Under året fattades beslut om kommunens digitaliserings-
plan Digitala Karlstad.

Ett exempel på insatser som gjorts för att öka den digitala tillgängligheten är att det nu finns surfplattor till 
utlåning på Stadsbiblioteket för att på plats kunna använda e-tjänster och e-medier. Intresset för kommunens 
e-tjänster ökar alltjämt. Det finns nu 137 e-tjänster i drift i den gemensamma e-tjänsteportalen och det är en 
ökning med 37 e-tjänster sedan 2018. Antalet inkomna ansökningar uppgår nu till 11 550 vilket är en ökning 
med 4 106 ansökningar jämfört med 2018. Digitalisering och användning av ny teknik är också en del i arbetet 
med att öka integrationen för olika grupper. Inom projektet Connext används spelifiering som verktyg för att 
lära sig hur samhället fungerar. Arbetet med ökat brukarinflytande fortgår i flera verksamheter, som också satsar 
på ökad digitalisering i syfte att öka tillgängligheten och möjlighet till delaktighet.

En förstudie är uppstartad för att se hur kommunens webbplats kan utvecklas för att möta framtidens krav. 
Webbplatsen Karlstad Växer, en del av Karlstad.se, har varit mycket uppskattad och nyligen fått utmärkelsen 
som en av Sveriges bästa kommunwebbar. Arbete pågår för att svara upp mot lagen att tjänster som tillhanda-
hålls på karlstad.se ska vara tillgänglighetsanpassade senast i september 2020. Under 2019 kom det också in 84 
e-förslag via karlstad.se varav elva hade samlat in fler än 50 underskrifter vilket innebär att de ska hanterats av 
ansvarig nämnd.

En inspirationsdag om medborgardialog för handläggare och kommunikatörer har arrangerats i syfte att öka 
Karlstadsbornas möjlighet till delaktighet. Karlstadsrummet lockar ett hundratal besökare om dagen som tar 
del av pågående utveckling i staden eller deltar i dialog om detaljplaner och andra processer. Flera nya koncern-
övergripande arbetsgrupper har bildats med syfte att samordna kommunens kommunikation i viktiga frågor.

För att möjliggöra delaktighet i samhället för asylsökande och nyanlända finns ett upparbetat arbetssätt  
där kommunen samarbetar med föreningar, organisationer och trossamfund som arbetar med integration. 
ESF-projektet Värmland tillsammans är också igång, målgruppen för arbetet är utrikes födda kvinnor och  
män som står särskilt långt från arbetsmarknaden.

Vad gäller ungas möjligheter till delaktighet så svarar 93 procent av eleverna i en undersökning att de 
upplever delaktighet i skolan. Det är en ökning med fem procentenheter sedan 2018 vilket är positivt och  
visar att åtgärder gett resultat. Det statliga stödet för gratis lovaktiviteter har 2019 även omfattat sommarlovet. 
Stödets syfte är att barn och unga ska erbjudas stimulerande och utvecklande aktiviteter som bidrar till  
integration samt möten över sociala gränser. Arbetet har varit framgångsrikt och gett god kunskap om vad  
som är viktigt för att barn och unga ska kunna vara delaktiga i fritidsaktiviteter på ett mera jämlikt sätt.

Karlstadsborna ska kunna leva ett hälsosamt liv

   Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och på samma nivå som föregående år   

Måluppfyllelsen 2019 bedöms som relativt god, på samma nivå som föregående år. Indikatorerna är stabila  
vad gäller såväl synen på fritidsmöjligheter, ohälsotalet för medborgare som elevers upplevda psykiska hälsa.
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Index för Fritidsmöjligheter hämtas från SCB:s medborgarundersökning och innefattar flera frågor som rör såväl 
tillgången till grönområden samt möjligheter att utöva fritidsintressen såsom kultur, sport och föreningsliv.  
Med ett utfall på 72 placerar sig Karlstad år 2019 på en delad andraplats bland Sveriges kommuner, med ett 
index som är 13 enheter över medel. De som upplever sig mest nöjda är åldersgruppen 50–64 år (index 75), 
medan de som är minst nöjda är de mellan 18–29 år (index 67).

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Fritidsmöjligheter (Index 0–100) 73 72 73 72 72

kvinnor 75 74 74 73 73

män 70 70 71 71 71

Källa: SCB:s medborgarundersökning.

Under året har en rad projekt pågått i syfte att olika målgrupper ska uppleva en ökad hälsa ur flera perspektiv: 
Värmlands Framtid, Värmlands Unga och Meningsfull fritid är några exempel. Arvsfondsprojektet Ungas 
organisering och hälsa som öppen fritidsverksamhet genomför tillsammans med Reacta ger unga möjlighet att 
organisera sig och starta föreningar som syftar till att stärka målgruppens hälsa. Karlstad är en framgångsrik 
idrottskommun och kommunens tionde sporthall står nu färdig. Satsningarna för att vara en riktigt god cykel-
kommun fortsätter.

Ohälsotalet är ett mått som visar hur många dagar under en tolvmånadersperiod som sjukersättning ges  
vid nedsatt arbetsförmåga. Ohälsotalet för invånare i Karlstads kommun år 2019 uppgick till 21,4 dagar,  
vilket är lägre än genomsnittet i Sverige (23,5). Ohälsotalet i Karlstad har sjunkit med en dag per år under  
de senaste fem åren, vilket dock troligen kan förklaras av att Försäkringskassan infört nya rutiner där färre 
beviljas ersättning. Kvinnors ohälsotal överstiger männens med närmare 10 dagar per år. Variationen mellan 
Sveriges kommuner är stor, från 10,6 dagar som lägst till 40,7 dagar som högst. Generellt kan sägas att ju 
yngre invånare en kommun har, desto lägre är ohälsotalet. Karlstad ligger på liknande nivå som jämförelse- 
kommunerna Växjö, Örebro och Luleå.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Ohälsotal, antal dagar med utbetald ersättning vid nedsatt arbetsförmåga per 
invånare (16–64 år) och år 23,9 24,4 23,4 22,4 21,4

kvinnor 29,4 30,4 29,1 27,8 26,4

män 18,3 18,4 17,8 17,1 16,5

Källa: Försäkringskassan.

Inom vård- och omsorgsverksamheten har nya arbetssätt provats genom att Silviasystrarna (utbildade för stöd  
till demenssjuka) på prov ingick och arbetade i Kognitionsteamet från funktionsstöd. Det samlade teamet 
genomförde stöd- och utbildningsinsatser för äldreomsorgen som pilotverksamhet, samarbetet var framgångsrikt 
och har nu etablerats. Verksamheten har även satt upp visningsmiljöer där man kan prova hjälpmedel och få tips 
hur man kan arbeta förebyggande och få en ökad självständighet i vardagen.

Andra exempel på utveckling som skett under 2019 är att kommunens missbruksvård har antagit ett  
tydligare familjeperspektiv mot bakgrund av att allt fler orosanmälningar inkommer, och kommunen har gått 
in mer aktivt i arbetet med suicidprevention. Arbetet för att förebygga och informera om doping har fått ett 
ökat fokus med ett vidgat samarbete. I ett nytt regionalt samverkansprojekt, Föräldraskap i Sverige, får medar-
betare utbildning för att kunna erbjuda föräldrastödsutbildningar till nyanlända föräldrar.

Elever i skolan svarar på en årlig enkät rörande upplevd psykisk hälsa. Resultatet visar en svag negativ 
utveckling över åren. Nedbruten statistik visar att den psykiska ohälsan ökar med stigande ålder. Utmärkande 
bland svaren i alla årskurser är att man upplever svårigheter i att koncentrera sig.
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Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Psykisk hälsa hos unga, andel av elever, (%) – 85 84,4 83,1 82,5

flickor – – 82,3 80,0 79,7

pojkar – – 86,5 87,2 84,6

Källa: ELSA-undersökningen.

Många unga känner sig oroliga för sin framtida utbildning och möjligheter på arbetsmarknaden. Dagens högre 
krav på utbildning och kompetens har troligen påverkat ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga.  
Under året har den psykologiska professionen förstärkts inom grundskoleverksamheten, som ett led i att kunna 
stärka det proaktiva arbetet i elevhälsan. Förstärkning har möjliggjorts genom nämndens beslut om att rikta 
medel från statsbidraget för likvärdig skola. Kommunen har nu utbildare i MHFA (Mental Health First Aid) 
med syfte att sprida kunskap om hur man akut kan hantera en person med psykisk ohälsa samt att allmänt 
sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom. Fysisk aktivitet gynnar hälsan och ökad möjlighet till rörelse 
varje dag med organiserade aktiviteter genomförs nu på de flesta skolorna, och inom gymnasiet följs konceptet 
10 goda vanor för att inspirera eleverna till att göra bra och hälsosamma val.

Drogvaneundersökningen som genomförts av Region Värmland visar att 78 procent av alla elever i årskurs 7 
säger bestämt nej om de blir bjudna på narkotika. Den allt mer liberala attityden till droger i vårt samhälle har 
nått våra ungdomar och vi behöver ha en gemensam strategi för det arbetet. Droganvändandet bland unga har 
blivit mer komplext och antalet inkommande anmälningar om ungas drogmissbruk har ökat. Under året har 
därför ett långsiktigt arbete gällande ANDT startats upp. Syftet är att ge verktyg åt lärare för att utveckla en 
undervisning som i mångt och mycket handlar om elevers värderingar inom området för att det i sin tur ska 
påverka deras attityder. En gemensam policy om drogfria verksamheter har tagits fram och implementerats inom 
öppen fritidsverksamhet, och alla verksamhetens medarbetare har genomgått drogutbildning. Från halvårsskiftet 
gäller en ny tobakslag som innebär att alla försäljningsställen måste ansöka om tillstånd för att få sälja tobakspro-
dukter. Handläggningen blir mer omfattande och ställer krav på utökad tillsyn något som ger en stärkt kontroll 
över försäljningen av tobak.

EN KUNSKAPS- OCH TILLVÄXTKOMMUN

En kunskaps- 
och tillväxt-

kommun

Målområdet En kunskaps- och tillväxtkommun innehåller sex övergripande mål. Bedömningen är att tre mål 
uppnår god måluppfyllelse och tre mål uppnår relativ god måluppfyllelse.

En sammantagen bedömning av resultaten visar att Karlstad erbjuder en utbildning av hög kvalitet på en 
övergripande nivå. Gymnasiebehörigheten bland elever i årskurs 9 fortsätter att öka och 2019 var nio elever av 
tio i Karlstads skolor behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Även bland gymnasieskolans elever tar en 
relativt hög andel sin examen inom fyra år och andelen har ökat 2019 jämfört med 2018. Dessutom slutför en 
relativt hög andel av eleverna i den gymnasiala vuxenutbildningen de kurser som påbörjats, Karlstads resultat 
ligger klart över genomsnittet i riket och högt bland jämförbara kommuner.
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Från kommunens håll strävar vi efter att så många studenter som möjligt ska stanna kvar och arbeta i 
Karlstadsregionen efter examen från Karlstads universitet. 2018 minskade dock andelen studenter som två  
år efter sin examen från Karlstads universitet arbetade i Karlstadsregionen jämfört med 2017. Det allmänna 
konjunkturläget är en viktig faktor för att så många som möjligt ska ha möjlighet till en egen försörjning. 
Förvärvsfrekvensen i Karlstad har ökat de senaste åren och närmar sig rikets nivå. Arbetslösheten ökade  
marginellt under 2019 jämfört med 2018 men är fortsatt på en betydligt lägre nivå jämfört med de senaste  
tio åren. I kraft av detta minskade också andelen biståndsmottagare som andel av Karlstads befolkning något.  
Men minskningen av andelen biståndsmottagare står inte i relation till de senaste årens minskning av arbetslös-
heten. Den främsta anledningen till detta är att en större andel av biståndsmottagarna har komplexare stödbehov 
och står allt längre ifrån arbetsmarknaden.

Företagsklimatet i Karlstad utvecklas i positiv riktning och preliminära bedömningar pekar på en ökad 
nöjdhet bland företagare med kommunens myndighetsutövning. För att förbättra företagsklimatet i Karlstads 
kommun ytterligare har en handlingsplan tagits fram.

För andra året i rad når befolkningsökningen rekordnivåer och under 2019 ökade befolkningen i Karlstad 
med 1 401 personer. Vid årsskiftet var vi 93 898 invånare i Karlstads kommun. Kommunens mål är att  
växa med minst 1 procent per år och 2019 var tillväxten 1,5 procent. Den viktigaste förklaringen till 2019  
års rekordsiffror är att många flyttar till Karlstad samtidigt som fler väljer att stanna kvar.

Karlstadsbornas nöjdhet med kommunikationer ligger fortfarande på en hög nivå även om nöjdheten  
minskat något för 2019 jämfört med 2018. Karlstad blev även i år utsedd till en av Sveriges bästa cykelstäder  
av Cykelfrämjandet. Samtidigt försöker kommunen uppmuntra inbitna bilister att ställa bilen och i stället välja 
cykel eller buss. Karlstadsstråkets första etapp är klar och den nya snabbusslinjen mellan Stora torget och  
Ruds bytespunkt är nu i trafik. Snabbusslinjen trafikeras av miljövänliga eldrivna ledbussar med hög komfort 
och tillgänglighet samt fler platser för resenärer.

Karlstad ska erbjuda utbildning av hög kvalitet

   Måluppfyllelsen bedöms som god och har utvecklats i positiv riktning  

Måluppfyllelsen 2019 bedöms som god och har utvecklats i positiv riktning. Andelen elever som är behöriga till 
gymnasiet har ökat jämfört med föregående år i Karlstads skolor, från 88,2 procent till 89,5 procent, och värdet 
är nu det högsta sedan 2015. Det är framför allt pojkarna som har höjt sin behörighet det senaste året som nu är 
88,6 procent. Gymnasiebehörigheten i Karlstads skolor har de senaste åren varit 4–5 procentenheter högre än 
riksgenomsnittet. Skillnader finns dock mellan skolorna. De skolor som har lägst behörighet är Frödingsskolan 
och Vålbergsskolan som har 72,0 respektive 73,2 procent behöriga elever medan skolorna som har högst värden, 
Internationella Engelska Skolan och Rudsskolan, har 97,4 respektive 95,4 procent.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet, (%) 91,2 87,0 87,6 88,2 89,5

flickor 93,0 87,7 87,8 90,0 90,5

pojkar 89,5 86,4 87,4 86,4 88,6

Källa: Skolverket.

Meritvärdet för Karlstads kommunala skolor har också ökat det senaste året men är något lägre än meritvärdet  
för landets samtliga skolor. Utvecklingen under perioden 2013 till 2019 följer i stort utvecklingen för riket. Men 
även här finns skillnader mellan våra skolor och det genomsnittliga meritvärdet sträcker sig från 191 som lägst till 
244 som högst. Generellt sett så har Karlstad något bättre grundförutsättningar än många jämförbara kommuner 
men detta avspeglas inte på samma sätt i resultaten. En utmaning är att omsätta dessa förutsättningar till goda 
resultat. Ett stort fokus riktas nu mot ett relationellt perspektiv, relationer mellan lärare och elever, som tillsam-
mans med utvecklingsarbeten kopplat till tillgängliga lärmiljöer, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och 
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digitalisering är faktorer som bidrar till positiva effekter för elevernas resultat. Genom att utveckla samspelet 
mellan barn- och ungdomsförvaltningens olika processer och enheter skapas också bättre förutsättningar för 
elevernas utveckling och lärande.

Andelen gymnasieelever som slutför sin examen inom fyra år har ökat jämfört med tidigare år och ligger nu 
på 75,7 procent, det högsta resultatet de senaste fem åren. Motsvarande siffra för riket är 71,2 procent vilket är en 
liten nedgång jämfört med föregående år.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Gymnasieexamen slutförd inom fyra år, andel elever, (%) 71,0 73,3 74,7 72,0 75,7

Gymnasieexamen slutförd inom fyra år, riket, andel elever, (%) 69,3 70,8 70,9 71,5 71,2

Källa: Skolverket.

Inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen så följs kvaliteten upp genom årlig kvalitetsuppföljning av 
gymnasieskolans, gymnasiesärskolans och vuxenutbildningens verksamheter, samt kommunens målanalysarbete 
kring utbildning och försörjning. Skolinspektionens regelbundna tillsyn är också en viktig kvalitetsgranskning. 
Vid Skolinspektionens senaste granskning påtalades brister kring trygghet och studiero vid Tingvallagymnasiet. 
Under läsåret 2018/2019 har förvaltningen arbetat med att åtgärda bristerna på Tingvallagymnasiet men även på 
övriga skolor och Skolinspektionens uppföljning i juni 2019 visade att bristerna har åtgärdats i sin helhet. Vidare 
så har förvaltningen under flera år samverkat med barn- och ungdomsförvaltningen kring modersmålsundervis-
ning och studiehandledning i modersmålet för berörda elever. För att tillgodose de allt ökade behoven i gymna-
sieskolan och kvalitetssäkra undervisningen ytterligare organiserar förvaltningen modersmålsundervisningen  
och studiehandledningen på gymnasieskolorna i egen regi från och med höstterminen 2019.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden deltar också i Skolverkets treåriga projekt Samverkan för bästa 
skola sedan januari 2019, vilket syftar till att stärka huvudmannen och skolan i arbetet med att planera, följa 
upp och utveckla utbildningen utifrån de behov om finns. Det är framförallt Tingvallagymnasiet som är kopplat 
till projektet, men alla skolenheter kommer att påverkas och dra nytta av projektets resultat.

Andelen komvuxelever som slutfört sin kurs inom gymnasial vuxenutbildning ökar med drygt tre procent-
enheter från tidigare år. Med en andel på 72,9 procent är Karlstads resultat klart över rikets värde 70,1 procent.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Gymnasial vuxenutbildning, andel som slutfört kurs, (%) 66,6 76,6 69,8 72,9 –

Gymnasial vuxenutbildning, andel som slutfört kurs, riket, (%) 71,4 71,3 71,1 70,1 –

Källa: Skolverket. Värdet för 2019 har ännu inte publicerats hos källan.

Antalet elever som studerar svenska för invandrare (SFI) har kraftigt ökat de senaste åren. Efter avklarad  
SFI-utbildning övergår flertalet till grundläggande vuxenutbildning. Vilket också leder till att andelen elever  
i grundläggande vuxenutbildning ökar i relation till de som läser på gymnasial nivå.

Karlstad ska vara en bra universitetsstad

   Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och på samma nivå som föregående år  

Måluppfyllelsen 2019 bedöms som relativt god, på samma nivå som föregående år. För att följa upp målet 
används bland annat en indikator som visar hur stor andel av studenterna som tagit examen vid Karlstads 
universitet och som två år efter avslutade studier har arbete i Karlstadsregionen. Andelen är uträknad utifrån  
de studenter som hade förvärvsarbete efter två år och vi kan se att den andelen har minskat från 32,1 procent 
2017 till 28,6 procent 2018. Tittar vi i ett vidare perspektiv på andelen som hade arbete i Värmland två år  
efter avslutade studier från Karlstads universitet kan man även där se en minskning, om än inte lika stor, från 
44,3 procent 2017 till 42,9 procent 2018.



36 KARLSTADS KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2019

FÖRVALT N ING SBER ÄT T EL SE



 KARLSTADS KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2019 37

FÖR VALT N ING SBER ÄT T EL SE

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Andel studenter med arbete i Karlstadsregionen 2 år efter examen från 
Karlstads universitet, (%) – 30,2 32,1 28,6 –

Andel studenter med arbete i Värmland 2 år efter examen från Karlstads 
universitet, (%) – 42,3 44,3 42,9 –

Källa: SCB. Värdet för 2019 har ännu inte publicerats hos källan.

Under året har samtliga aktiviteter i den handlingsplan som upprättats mellan Karlstads kommun och Karlstads 
universitetet startats och pågår eller har genomförts. Det avser bland annat insatser inom områdena synlighet i 
centrum, välkomnande av studenter, examensfirande, mentorsprogram samt med- och inflyttarservice. Det har 
bidragit till att Karlstad är nominerad till årets studentstad 2020/2021 som en av tre kvarvarande städer.

När det gäller rekrytering av nya studenter deltog kommunen för första gången på rekryteringsmässor i 
Göteborg och Stockholm tillsammans med Karlstads universitet. Rekryteringsmässorna är universitetsmässor 
som upp emot 30 000 gymnasieelever besöker årligen. En översyn av vilket behov studenterna har angående 
bostadsfrågan har också genomförts. Resultatet visar att studenter i regel efterfrågar vanliga hyresrätter och inte 
studentlägenheter. Det fortsatta arbetet kring bostäder för studenter kan därför fokusera på vad studenterna 
faktiskt efterfrågar.

I den upprättade handlingsplanen ingår också aktiviteter för att stärka arbetslivsanknytningen inom  
universitetets utbildningsprogram. I den frågan jobbar kommunen för att skapa interna rutiner för hur koncernens 
rekryteringsbehov ska rapporteras. Dessutom genomförs kontinuerligt branschträffar där kompetens- och utveck-
lingsbehov hos företag i kommunen kartläggs. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samarbetar också 
med universitetet kring avtal om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarstudenter, forskaravtal för 
licentiater anställda på förvaltningen och med mentorsprogram för studenter som närmar sig examen. De olika 
gymnasieskolorna samarbetar även med universitetet kring fysikdagar, matematikprojekt, biblioteksverksamhet 
och olika fortbildningsinsatser. Under året har förvaltningen deltagit i universitetets mentorprogram för första 
gången och ett antal chefer har varit mentorer till lärarstuderande som träffats ungefär en gång per månad.

Karlstad ska ha ett gott företagsklimat

   Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och har utvecklats i positiv riktning    

Måluppfyllelsen 2019 bedöms som relativt god och för två av tre indikatorer har utvecklingen varit positiv  
från föregående mätår. Utifrån Svenskt Näringslivs undersökning 2019 ser vi dock ett försämrat resultat när  
det gäller företagarnas betyg på företagsklimatet i kommunen. I rankingen med övriga landets kommuner  
har Karlstad sjunkit med 37 platser mot föregående år och ligger nu på plats 101. I relation till jämförelse- 
kommunerna ligger Karlstad dock relativt bra till, trots nedgången. Jönköping, Växjö och Luleå är de kommuner 
som har ett högre betygsmedelvärde än Karlstad 2019.

Karlstads kommuns Nöjd-Kund-Index för företagare i Insiktsundersökningen uppgick till 69 för 2018 men 
enligt preliminära siffror för 2019 har värdet återigen ökat och hamnar på 74.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Nöjd-Kund-Index företagare, NKI, index (0–100) 71 74 69 69 74

Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens företagsklimat 
(betyg 1–6) 3,54 3,47 3,49 3,65 3,40

Källa: Sveriges kommuner och regioner, SKR, respektive Svenskt näringsliv.

Karlstad och Linköping är de enda kommunerna av jämförelsekommunerna där nyföretagandet har ökat mellan 
2017 och 2018. Den största ökningen stod Karlstad för, en ökning från 9,0 till 9,6 procent.  
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Undantaget Linköping hade alla andra jämförelsekommuner och riket som helhet en minskning i sitt  
nyföretagande. Örebro låg högst med 10,5 företag per tusen invånare under 2018. Lägst låg Växjö med  
7,7 företag per tusen invånare.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Antal nystartade företag per tusen invånare i åldersgruppen 16–64 år 
(etableringsfrekvens) 10,5 9,6 9 9,6 –

Källa: Tillväxtanalys. Värdet för 2019 har ännu inte publicerats hos källan.

Under hösten har ett arbete startats för att ta fram en handlingsplan för att på olika sätt förbättra företags- 
klimatet i kommunen. För att göra Karlstad och Karlstadsregionen känd som en attraktiv plats att verka  
på har kampanjen Karlstads spännande näringsliv presenterats där nio företag i kommunen deltar i en film.  
I samarbetet med övriga kommuner i Karlstad Business Region har dessutom en broschyr framställts där  
fem solklara skäl presenteras för företag att etablera sig i regionen.

Under sommaren infördes bokning av Företagsservice som e-tjänst. Företagare kan nu boka in möte eller 
ställa frågor via webben. E-tjänsten har upplevts som positiv och majoriteten av bokningarna till Företagsservice 
under hösten har gått den vägen. En marknadsföringskampanj har genomförts under året för att öka företagens 
kunskap om vilka möjligheter Företagsservice erbjuder. Kampanjen har presenterats på stortavlor på stan, 
buss-tv samt på webben.

Efter önskemål från företagare genomfördes ett dialogmöte om upphandling under hösten där 55 företagare 
närvarade. Träffen var uppskattad med bra dialog vid borden mellan företagare och upphandlingskonsulter. 
Liknande möten kommer fortsätta hållas framöver men kommer då genomföras branschvis. Arbete pågår för  
att finna nya former för att fler småföretag ska kunna delta i anbudsförfrågningar. Under året har till exempel 
konceptet Nära mat utvecklats vilket kommer ge flera lokalt producerande livsmedelsleverantörer möjlighet  
att delta i anbud.

Arbetet med att bilda en intern kompetensförsörjningsgrupp inom kommunen för gemensamt arbete med 
företagens kompetensbehov börjar ta fart. Ett fokusområde är att utöka samarbete mellan utbildningar och företag. 
Bland annat har ett antal träffar anordnats mellan yrkes-SFI och företag inom mureri- och betongbranschen 
tillsammans med representanter från större byggbolag, vuxenutbildning och Nobelgymnasiet. Målet är att gå 
vidare med uppstart av en utbildning. Digital revolt är ett projekt som kartlägger kompetensbrist inom IT-bran-
schen. Karlstads kommun har bland annat varit delaktiga i framtagande av ett enkätunderlag. Resultatet visar 
vilka behov som finns inom Värmländska IT-bolag och nu inleds arbetet för att möta behoven med olika insatser.

För närvarande arbetar kommunen med detaljplaneläggning av Eriksberg för industri och verksamheter. 
För verksamhetsområdet Bråtebäcken har den första byggnationen färdigställts och området är i stort sett  
helt reserverat.

Karlstadsborna ska ha goda möjligheter att försörja sig själva

   Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och på samma nivå som föregående år    

Måluppfyllelsen 2019 bedöms som relativt god, på samma nivå som föregående år. Andelen förvärvsarbetande 
Karlstadsbor fortsätter att öka, om än i en långsammare takt än tidigare, och år 2018 var 78,8 procent av 
befolkningen i åldern 20–64 år förvärvsarbetande. Antalet förvärvsarbetande ökade mer mellan åren 2017–2018, 
än mellan 2016–2017, medan ökningen i andelen förvärvsarbetande var större mellan åren 2016–2017. Detta 
beror på att befolkningen i åldern 20–64 år ökade i snabbare takt mellan åren 2017–2018.
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Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Förvärvsfrekvens, andel förvärvsarbetande av befolkningen, 20–64 år, (%) 76,8 77,7 78,5 78,8 –

kvinnor 76,9 77,8 78,2 78,4 –

män 76,7 77,6 78,7 79,3 –

Källa: SCB. Värdet för 2019 har ännu inte publicerats hos källan.

En genomförd gymnasieutbildning är en viktig förutsättning för att komma i sysselsättning och kunna försörja 
sig i Sverige. Inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedrivs ett kontinuerligt kvalitetsutvecklings-
arbete inom vuxenutbildningen, bland annat genom att se till att de studerande genomför sin utbildning så 
snabbt och effektivt som möjligt för att komma vidare i arbete. Barn- och ungdomsnämnden bidrar till det 
arbetet genom ett ökat fokus på den breda studie- och yrkesvägledningen, där lärare inkluderar studie- och 
yrkesvägledning i sin undervisning och stärker elevens förmåga att välja vidare studier redan i grundskolan.  
Att stötta och motivera ensamkommande unga att komma ut i studier, praktik, sysselsättning eller arbete är  
ett ständigt pågående arbete inom arbetsmarknads- och socialnämnden. Eftersom det är en förutsättning för  
att dessa individer längre fram ska kunna komma ut på den reguljära arbetsmarknaden och försörja sig själva.

Under senare år har vuxenutbildningen i Karlstad också startat, genomfört och utvecklat olika typer av 
yrkesutbildningar för nyanlända för att individerna snabbare ska nå egen försörjning. Redan hösten 2018, bland 
de första i Sverige, började vi med utbildningsplikt för de elever som Arbetsförmedlingen anvisat. Utbildnings-
plikten innebär att de SFI-elever som inte beräknas kunna nå gymnasienivå under etableringens två år studerar 
fler timmar med språkutveckling och får mer kunskap om arbetsliv och studier i Sverige.

Andelen biståndsmottagare minskade något 2018 jämfört med 2017 och ligger fortsatt på en lägre nivå än 
under 2012–2015. Karlstad har dock en något högre andel biståndsmottagare (4,2 procent) än riket (3,9 procent). 
Bland unga Karlstadsbor i åldern 18-24 år har andelen biståndsmottagare ökat två år i rad, från 6,3 procent 
2016, vilket är den lägsta noteringen sedan 2008, till 7,1 procent 2018.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Biståndsmottagare, andel av befolkningen 18–100+ år, (%) 4,5 4,3 4,3 4,2 –

Källa: Socialstyrelsen. Värdet för 2019 har ännu inte publicerats hos källan.

Under året har andelen som nått egen försörjning ökat, trots en ökning av antalet bidragshushåll. En del i den 
positiva utvecklingen är kopplad till det arbete som genomförs inom ramen för SKR:s nationella projekt för att 
bryta långvarigt biståndsberoende. Under året har verksamheten fortsatt utveckla arbetet med jobbspår, där 
kombinationen av utbildning och arbetsmarknadsanställning är en framgångsfaktor. De ESF-stödda projekten 
Värmland tillsammans och Match2job, med målgruppen utrikes födda kvinnor och män som står särskilt 
långt från arbetsmarknaden, är i slutfasen. Några delar som bidragit till framgång inom dessa projekt är täta 
kontakter med deltagarna, tid för samordning, språkträning och tillgång till språkstöd, samt goda kontakter 
med näringsliv och arbetsgivare med möjlighet till arbetspraktik och arbetsträning. Vidare har en utbildning i 
socialt företagande genomförts under året med syfte att dels sprida kunskap och intresse om företagsmodellen, 
dels att möjliggöra för personer som levt i långvarigt biståndsberoende att bli självförsörjande genom att starta 
ett socialt kooperativ.

En fortsatt vidareutveckling av arbetet med sjukskrivna personer har också pågått för att på bästa sätt hjälpa 
dem vidare i sin rehabiliteringsprocess. Detsamma gäller personer som behöver söka eller har sökt sjukersättning 
och aktivitetsersättning.
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Karlstads utveckling vad gäller arbetslösheten följer i stort samma mönster som för riket. I slutet av året var 
arbetslösheten 6,9 procent i Karlstad och för riket var den 7 procent. I Karlstad är det fortsatt en lägre arbetslös-
het bland kvinnor än män i gruppen 16–64 år och även i jämförelse med riket är kvinnornas arbetslöshet lägre, 
6,5 procent i Karlstad, 6,9 procent för riket. Dock ökar arbetslösheten bland kvinnorna något i Karlstad i 
jämförelse med föregående år. Vad gäller männen i Karlstad så är arbetslösheten kvar på samma nivå som 
tidigare år, 7,3 procent. Till skillnad från kvinnorna är arbetslösheten bland män i Karlstad högre än för riket, 
där nivån ligger på 7 procent.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Andel arbetslösa av arbetskraften 16–64 år, öppet arbetslösa eller i program, (%) 8,0 7,7 7,3 6,8 6,9

kvinnor 7,2 6,9 6,6 6,4 6,5

män 8,7 8,6 8,0 7,3 7,3

Källa: Arbetsförmedlingen.

På en övergripande nivå ser vi att minskningen av arbetslösheten i riket som pågått i flera år nu verkar ha 
avstannat på samma nivå 2019 som 2018. I Karlstad har arbetslösheten ökat lite jämfört med 2018 totalt och för 
unga vuxna i åldern 18–24 år. Ökningen av andelen arbetslösa i Karlstads kommun härstammar från personer 
som är öppet arbetslösa där andelen har ökat något jämfört med föregående år och var den högsta uppmätta 
andelen sedan år 2014. Andelen personer som är registrerade i någon form av program med aktivitetsstöd har i 
stället minskat något och var för 2019 den lägsta uppmätta andelen under hela perioden 2009–2019.

Karlstadsborna ska ha tillgång till goda och hållbara kommunikationer

   Måluppfyllelsen bedöms som god men har utvecklats i negativ riktning   

Måluppfyllelsen 2019 bedöms som god men har utvecklats i negativ riktning. Enligt medborgarundersökningen 
har nöjdheten med kommunikationer bland Karlstadsborna minskat från index 71 till index 69 mellan 2018 och 
2019. Nöjdheten har minskat över tid och där vi framför allt kan notera ett tapp i den senaste undersökningen  
är hos kvinnorna medan männens nöjdhet är oförändrad sedan föregående år. Nöjdheten minskar på samtliga 
delfrågor förutom att transportera sig med bil som ligger kvar på samma nivå som föregående års undersökning. 
Den största minskningen i nöjdhet för kvinnorna har skett för tillgången till cykelvägar. Men även möjligheten 
med att använda kollektivtrafik och tillgången till förbindelser för längre resor visar på en minskad nöjdhet  
hos kvinnorna. För männens del ligger nöjdheten inom de fyra delfrågorna kvar på samma nivå eller har ökat 
marginellt. Det innebär att det är den minskande nöjdheten hos kvinnorna som påverkar resultatet för totalen.
I relation till våra jämförelsekommuner som deltagit i de två senaste undersökningarna står sig kommunens 
resultat fortfarande relativt starkt med nöjdast invånare trots en fortsatt nedgång.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Nöjdhet med kommunikationer, Index 0–100 75 73 73 71 69

kvinnor 78 75 74 73 70

män 72 72 72 69 69

Källa: SCB:s medborgarundersökning.

Det totala antalet resande med Karlstadsbuss har minskat med 0,13 procent sedan föregående år, en minskning 
med 9 215 resor. Skillnaden mot 2018 är att det då fanns ett gratis sommarlovskort för ungdomar, vilket drog 
upp resandet rejält och att det 2019 var ett längre sommarlov vilket drog ner resandet. Vi ser ganska tydligt att 
resandet under vår och höst för övrigt har varit bra 2019.

Siffran över antal bussresor per invånare för 2019 är preliminär då befolkningssiffrorna för tätorterna Karlstad, 
Skåre och Alster endast har uppskattats för 2019. Eftersom antalet bussresor minskade något mellan 2018 och 
2019 samtidigt som vi hade en kraftig befolkningsökning medför detta att antalet bussresor per invånare sjunker.
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Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Antal bussresor med Karlstadsbuss 6 712 992 6 827 089 7 035 078 7 046 412 7 037 197

Antal bussresor per invånare och år med Karlstadsbuss 96 96 98 96 * 93

Källa: Region Värmland och SCB (egen bearbetning) samt Kollektivtrafikbarometern. *Tidsseriebrott från och med 2018, då det geografiska 
området som Karlstadsbuss trafikerar utökades till att omfatta, förutom Karlstads och Skåre tätorter, även Alsters tätort. Bussresandet är 
uträknat på antal boende inom trafikeringsområdet.

Karlstadsstråkets första etapp är klar och den nya snabbusslinjen mellan Stora torget och Ruds bytespunkt är  
nu i trafik. Snabbusslinjen trafikeras av miljövänliga eldrivna ledbussar med hög komfort och tillgänglighet 
samt fler platser för resenärer. Ett antal nya moderna hållplatser har också skapats kring denna linje. Projektet 
finansieras till hälften av staten genom stadsmiljöavtalet och är första steget i genomförandet av ett högkvalitativt 
kollektivtrafikstråk genom Karlstad. Åtgärder har genomförts för att förbättra på busshållplatserna främst när 
det gäller att tillgänglighetsanpassa och byta ut väderskydd som ett led i att skapa bättre förutsättningar för  
en attraktivare kollektivtrafik.

Sedan årsskiftet 2019 bedrivs Karlstads kollektivtrafik i Region Värmlands regi, och planering och trafike-
ring utförs i samverkan med Karlstads kommun.

Karlstad blev under 2019 utsedd till en av Sveriges bästa cykelstäder av Cykelfrämjandet. Karlstadsborna har 
själva tyckt till om Karlstad som cykelstad via kommunvelometern som är underlag för utmärkelsen. Vidare har 
även åtgärder genomförts för att förbättra gång- och cykelvägar. Nya gång- och cykelvägar har färdigställts längs 
Gravaleden och på Kvarnberget. Det bidrar till att skapa en tryggare resväg för gång- och cykeltrafikanter.

EU-projektet hållbart resande i ett växande Värmland har avslutats med besök i sex kommuner där projekt-
resultat kommunicerats och workshopar genomförts för det fortsatta arbetet i kommunerna. Hållbart resande 
bevakas i alla detaljplaner: under 2019 totalt 29 planer, varav 14 samråd och 15 granskningar. Kommunen  
har även genomfört och medverkat i en rad utåtriktade aktiviteter, föreläsningar och projekt. Några av dessa  
är trafikantveckan, cykla-till-jobbet-kampanjen, projektet Min skolväg, vintertramparna och fixa-laddplats- 
projektet för att bidra till att öka antalet laddplatser.

Trafikverkets ombyggnad av dubbelspår öster om Karlstad C över Pråmkanalen är klar och invigningen av 
sträckan genomfördes i slutet av 2019. Det är en viktig förutsättning för att öka kapaciteten på järnvägen och  
för att kunna bygga ett resecentrum vid Karlstad C. Under året har arbetet fortsatt med detaljplanen för ett  
nytt Resecentrum. Realiseringen av Tåg i tid-projektet och Resecentrum ökar Karlstads attraktivitet och 
kommunikationsmöjligheterna för Karlstadsborna. Kommunikationsinsatser har genomförts för nya Karlstad C, 
bland annat i samband med 150-årsjubileet för Karlstads centralstation. Planering och projektering av nya 
Vikenförbindelsen (Tullhusgatan-Sjömansgatan-Jungmansgatan-Karl IX) pågår. I förbindelsen projekteras för 
förbättrad framkomlighet både för kollektivtrafik med eget körfält, cyklister och gångtrafikanter samt för 
biltrafik. Planerad byggstart första kvartalet 2020. Karlstad som är en av ägarkommunerna till bolaget Oslo-
Stockholm 2.55 AB deltar tillsammans med övriga ägare aktivt i bolagets arbete med att förbättra järnvägs-
sträckningen mellan Oslo och Stockholm. Målsättning är att objektet ska finnas med när den nationella  
planen revideras vilket beslutas på riksnivå.

När det gäller bredbandsutbyggnaden i kommunen har siffrorna för 2019 inte publicerats ännu men tidigare 
års siffror visar på en stadig uppgång för andel hushåll med tillgång till bredband. Den största ökningen de 
senaste åren är för områden utanför tätorter.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Anslutningsgrad för bredband, andel hushåll med tillgång till 100 Mbit/s, (%) 78,4 81,4 84,2 86,1 –

Andel i Karlstads glesbebyggda områden 24,9 25,6 39,6 48,6 –

Anslutningsgrad för bredband i riket, andel hushåll med tillgång till 100 
Mbit/s, (%) – – 78,5 82,2 –

Andel i rikets glesbebyggda områden – – 31,1 40,6 –

Källa: Post- och telestyrelsen, PTS. Värdet för 2019 har ännu inte publicerats hos källan.
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Bredbandsanslutningarna kommer de närmaste åren dock att möta en tuffare marknad då kvarstående marknad 
består av dels förtätning av områden inom tätort, dels av utbyggnad av glesbygdsområden utanför tätorter som 
har ett något högre anslutningspris. Fibernätet i glesbygd byggs ut med bidrag från Länsstyrelsen och ERUF. 
Extra resurser har tillförts även under 2019 för att hantera markavtal i glesbygd. Inför 2020 har bolaget beviljats 
ytterligare ERUF-bidrag för utbyggnad av stamsträckor.

Karlstads befolkning ska årligen öka med minst en procent

   Måluppfyllelsen bedöms som god och har utvecklats i positiv riktning  

Måluppfyllelsen 2019 bedöms som god och har utvecklats i positiv riktning. Under 2019 ökade befolkningen 
med 1 401 personer, vilket slår även förra årets rekordnivå då ökningen var 1 377. I procent blev ökningen  
1,5 procent och sedan 2015 har vi haft en ökning på en procent eller mer varje år.

Den viktigaste förklaringen till 2019 års rekordsiffror är att så många flyttar till Karlstad samtidigt som  
fler väljer att stanna kvar. Inte sedan 2013 har utflyttningen varit så låg. När man summerar inflyttning minus 
utflyttning får vi ett positivt flyttnetto på 1 264 personer. De flesta som flyttar hit kommer från övriga Sverige, 
därefter kommer personer från övriga Värmland.

Inflyttningen från utlandet till Karlstad minskade mot året innan och har minskat något varje år de tre 
senaste åren. Samtidigt var det fler som flyttade utomlands 2019 än de tre föregående åren. Flyttnettot mot 
utlandet blev 346 personer under 2019.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Befolkningsökning i procent 1,0 1,1 1,0 1,5 1,5

Befolkningsökning i antal 895 953 922 1 377 1 401

Folkmängd 89 245 90 198 91 120 92 497 93 898

Antal födda 1 016 1 027 1 079 1 023 950

Antal döda 872 862 771 893 824

Födelseöverskott 144 165 308 130 126

Flyttnetto totalt 739 775 607 1 248 1 264

varav övriga Värmland 458 248 304 605 623

varav övriga Sverige 144 -19 -188 198 295

varav utlandet 137 546 491 445 346

Källa: SCB.

Genom olika satsningar på Karlstads attraktivitet hoppas kommunen kunna locka till sig fler invånare. 
Karlstads universitets utveckling är av central betydelse för att locka nya invånare från delar av landet som  
ligger utanför Värmland. Karlstads attraktivitet som studentstad speglas i arbetet med förberedelser inför 
ansökan om året studentstad 2020/2021. En effekt av arbetet är att studenterna lär känna Karlstad bättre och 
därmed de möjligheter som finns att leva, bo och verka här vilket i sin tur leder till att man förhoppningsvis 
stannar i kommunen. Karlstads attraktivitet för nya företag och etableringar är i fokus i kampanjer som  
genomförs tillsammans med Karlstad Business Region och internt i ett projekt som belyser vilket spännande 
näringsliv och vilka möjligheter som finns för företagare här i staden.

Karlstads kommun har under året tecknat avtal med organisationen Ny i Värmland om en inflyttar- och 
medflyttarservice. Det innebär att ett antal tjänster erbjuds för att göra det lättare för nyinflyttade medarbetare 
att etablera sig i Karlstad. Ny i Värmland välkomnar personligen den nyanställde med familj och hjälper dem 
utifrån en behovsanalys till en bra start med rådgivning kring bland annat boende, fritid och nätverk. I förläng-
ningen är förhoppningen att det skapar goda förutsättningar för att den nyanställde ska känna sig välkommen, 
trivas och vilja stanna kvar i organisationen och staden.
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För att hela kommunen ska utvecklas har kommunen genomfört centrumutvecklingsprojekt och arbetar nu  
med byggvisioner för de mindre tätorterna. Under 2019 presenterades byggvisionen Väse under Väsedagen. 
Syftet med byggvisionen är att finna attraktiva lägen att bygga bostäder på och den innehåller bland annat 
planer för fler villor och lägenheter, en gästhamn samt besöksmål för naturturism.

EN MILJÖSMART KOMMUN

En miljösmart 
kommun

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse

Inom målområdet En miljösmart kommun finns fem övergripande mål. Bedömningen är att måluppfyllelsen  
är relativt god för samtliga, främst baserat på att indikatorerna som används ligger stabilt på samma nivåer  
som tidigare.

Karlstads kommun blev fjärde bästa miljökommun i Aktuell hållbarhets kommunranking 2019. I en ny 
utredning: Fossilfritt Karlstad - vad innebär det och vad krävs för att nå dit, har insatsområden definierats som  
nu ligger till grund för klimatsmart verksamhetsplanering i förvaltningar och bolag.

Det är en stor utmaning att säkra en god luftkvalitet i en stad som förtätas och växer, men en förtätning av 
staden gör också avstånden korta och underlättar för transport utan bil. Åtgärder som Grön resplan, främjandet 
av kollektivtrafik genom exempelvis detaljplan för resecentrum eller hållbara resvanor i den framtida stadsdelen 
Jakobsberg har stor betydelse för luftkvaliteten. Under 2019 har kommunens nya p-ledningssystem satts i bruk, 
med målet att minska söktrafiken i Karlstads centrum och därigenom minska utsläppsmängden.

Vad gäller kvaliteten på stadens vatten så har en ny tjänst som vattenstrateg tillsatts under året, med  
uppdraget att driva och samordna arbetet utifrån vattendirektivet.

Konsumtionen i samhället ökar, dels för att vi blir flera, dels för att vi konsumerar mera. Produktionen  
av kemikalier och varor ökar då och så även spridning av skadliga ämnen. Hushållen står för en stor del av 
utsläppen av bland annat metaller, kemikalier och läkemedelsrester till avloppsvattnet. Kemikaliehandlings-
planen omfattar därför hela det geografiska området där målgruppen alla Karlstadsbor står i fokus. Ett koncern-
övergripande kemikalienätverk har bildats i syfte att samverka för att minimera och fasa ut skadliga ämnen i 
kommunens verksamheter. Projektet Koll på plasten syftar till att minska onödig fossil plast.

Karlstadsbornas nöjdhet med tillgången till grönytor och naturområden ligger kvar på samma nivå som 
tidigare, vilket placerar oss på ett medelvärde bland Sveriges kommuner. Antagandeprocessen för en fördjupad 
översiktsplan för Välsviken pågår. Större delen av området är idag obebyggt och består av skogsmark, vilket har 
varit en värdefull utgångspunkt vid utformning av stadsdelen. Under året har arbetet med fördjupad översikts-
plan för I2-skogen startats upp. I arbetet ska, förutom eventuell exploatering, områdets natur- och friluftsvärden 
studeras. I arbetet med den nya stadsdelsvisionen för Viken har de gröna frågorna fått stort utrymme, genom 
bland annat att ekosystemtjänster inom området tas tillvara.

Mängden hushållsavfall per person har minskat i Karlstad de senaste åren, vilket är positivt. Det tvååriga 
projektet Karlstad delar/Sharing towns startades under 2019. En ny reviderad avfallsplan är antagen under året 
med definierade åtgärdsområden. Skolmåltidsverksamheten har fått stor uppmärksamhet och flera utmärkelser 
för sina åtgärder för ökad hållbarhet.
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Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun

   Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och på samma 
nivå som föregående år     

Karlstads kommun blev fjärde bästa miljökommun i Aktuell hållbarhets kommunranking 2019. 
Måluppfyllelsen 2019 bedöms som relativt god, på samma nivå som föregående år. Av de åtgärder och projekt 
som kommunen arbetat med under det senaste året så är det följande fyra som särskilt bidragit till måluppfyllelsen: 
Insatsområden har definierats i utredningen Fossilfritt Karlstad - vad innebär det och vad krävs för att nå dit, som nu 
ligger till grund för klimatsmart verksamhetsplanering i förvaltningar och bolag, kommunen gör fortsatt stora 
satsningar för cykelfrämjande, den nya snabbusslinjen har invigts och ett stort hållbarhetsfokus har genomsyrat 
planeringen av nya stadsdelen Jakobsberg.

Utsläpp av växthusgaser inom det geografiska området fortsätter att minska i sakta takt, dock inte tillräck-
ligt fort för att nå det nationella målet. Samverkansprojektet Energi- och klimatomställning i offentlig sektor, 
från kunskap till praktisk tillämpning har initierats i delar av kommunen under året. Syftet är att utveckla en 
processmetod som höjer kommunens organisatoriska förmåga att hantera klimatutmaningen.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Utsläpp av växthusgaser, ton per person och år, geografisk avgränsning 2,39 2,33 2,27 – –

Utsläpp av växthusgaser, ton per person och år, konsumtionsbaserad 
avgränsning – – – – –

Källa: RUS (Regional Utveckling och Samverkan) 2018 och 2019 års värden har ännu inte publicerats hos källan. REAP/Miljöförvaltningen, 
värden för 2015–2019 finns inte att tillgå.

Personbilar orsakar stora utsläpp inom det geografiska området. Indikatorn som visar körsträcka per person och 
år har minskat något, och här innefattas de bilar som är registrerade inom kommunen. Det totala bilåkandet 
minskar dock inte, och under 2018 körde personbilarna i Karlstad drygt 61,5 miljoner mil vilket är den högsta 
noteringen sedan körsträckorna börjande beräknas. Tillväxttakten vad gäller antalet bilar har de senaste åtta åren 
varit betydligt snabbare än befolkningsutvecklingen.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Körsträcka med bil (mil per person och år) 669 679 673 668 –

Källa: RUS (Regional Utveckling och Samverkan). Värdet för 2019 har ännu inte publicerats hos källan.

Arbetet med den nya översiktsplanen (ÖP 2050) tar sin utgångspunkt i ett långsiktigt hållbart samhälle.  
En viktig del i hållbarhetsarbetet är att planera för en lägre användning av fossila bränslen genom att skapa  
ett samhälle där invånarna ges förutsättningar att i större utsträckning kunna gå, cykla och åka kollektivt. 
Hållbarhetsaspekterna belyses och värderas också i samtliga detaljplaner samt utgör viktiga kriterier vid upp-
handling. I nya och pågående planuppdrag studeras alltid frågor som rör kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik, 
för att förbättra framkomligheten i framtida projekt. Grön resplan är ett verktyg som används och bidrar till att 
andelen resor med bil ska minska och hållbara transporter ska öka.

Arbetet med detaljplan för Karlstads resecentrum pågår och är en viktig del i möjligheterna för medborgarna 
att göra klimatsmarta val. EU-projektet Hållbart resande i ett växande Värmland avslutades vid årsskiftet och 
har höjt kunskapsnivån inom mobility management. Några av de större delarna av projektet har varit att testa 
nya lösningar som leder till beteendeförändringar och att samarbeta med andra kommuner. Det har även tagits 
fram en mobilitetsplan för stadsdelsprojektet Jakobsberg och gjorts en handlingsplan för mobility management 
för Tingvallastaden 2020–2021, där Vikenförbindelsen är först ut. Handlingsplanen bidrar till en långsiktig 
beteendeförändring där fler väljer hållbara färdsätt.

Inom de kommunala verksamheterna har koldioxidutsläppen från transporter i tjänsten minskat så pass att 
målet om 60 procents sänkning till 2020 ansågs uppnått redan 2018. Kommunens fordonspark består sedan en 
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tid enbart av fordon som kan köras på fossilfritt drivmedel. Flera utmaningar finns dock för att säkra att de 
används såsom avsett. Under 2019 minskade elanvändningen per kvadratmeter i kommunens lokaler. Åtgärder 
för att effektivisera och minska energiförbrukningen görs, bland annat vad gäller luftbehandling.

Livsmedel är den sektor internt inom kommunen som har störst klimatpåverkan. Årets inköp av livsmedel 
till kommunens grundskolor och förskolor var 32 ton lägre jämfört med 2018, trots att elevantalet har ökat.  
Det motsvarar en minskning av utsläppen med åtta procent, och har uppnåtts tack vare ett målmedvetet arbete 
på flera plan. Av kommunens totala livsmedelsinköp ligger vi dock högre än snittet i landet på klimatpåverkan 
per kilo inköpt livsmedel. På kommunens skolor genomförs arbeten på olika sätt för att skapa en medvetenhet 
hos både elever och personal om en hållbar utveckling. Sundsta-Älvkullegymnasiet har under året certifierats 
som Sveriges första LIFE School, där målet Lärande för Hållbar Utveckling nu ska genomsyra all verksamhet.

Luften och vattnet i Karlstad ska vara så rent att människor och miljö inte skadas

   Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och på samma nivå som föregående år   

I Karlstad har luften under de senaste årtiondena blivit allt bättre, men det finns fortfarande en hel del förore-
ningar som måste minska. Måluppfyllelsen 2019 bedöms som relativt god, på samma nivå som föregående år.

Hur staden planeras med bebyggelsestruktur, trafikmängder och tillgång på grönområden påverkar luftens 
kvalitet i staden. Trafiken är den största källan till luftföroreningar, därför används också en indikator som 
mäter luftkvaliteten på en av Karlstads mest trafikerade gator.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Kvävedioxidhalt i luft (årsmedelvärde, µg per m3) – – 21,9 20,9 –

Partikelhalt (PM10) i luft (årsmedelvärde, µg per m3) 18,5 – 15,0 17,9 –

Källa: Miljöförvaltningen, värdet för 2019 har ännu inte publicerats hos källan.

Det är en stor utmaning att säkra en god luftkvalitet i en stad som förtätas och växer, men en förtätning av 
staden gör också avstånden korta och underlättar för transport utan bil. Medarbetare har utbildats under året  
för att kunna göra beräkningar av luftkvaliteten i samband med förtätningar och nya planprojekt i stadsmiljö. 
På så sätt kan olika utformningar av stadsmiljön testas och utvärderas under planarbetets gång, med syfte att  
få en bra miljö att vistas i samt kontrollera att miljökvalitetsnormerna för luft inte överskrids.

Åtgärder som grön resplan, främjandet av kollektivtrafik genom exempelvis detaljplan för resecentrum eller 
hållbara resvanor i den framtida stadsdelen Jakobsberg har stor betydelse för luftkvaliteten. I stadsdelsvisionen  
för Viken, som varit på samråd under året, föreslås bland annat trafiklösningar som ska avlasta Hamngatan  
förbi resecentrum. Samtidigt föreslås satsningar på både kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken genom 
Vikenförbindelsen för att göra hållbara färdsätt mer attraktiva.

Under 2019 har kommunens nya p-ledningssystem satts i bruk, med målet att minska trafiken som söker 
parkering i Karlstads centrum och därigenom minska utsläppsmängden.

Vad gäller kvaliteten på stadens vatten så har en ny tjänst som vattenstrateg tillsatts under året, med  
uppdraget att driva och samordna arbetet utifrån vattendirektivet. Vattendirektivet handlar om att uppfylla  
god status i sjöar, vattendrag och grundvatten, vilket flertalet av kommunens vatten inte svarar upp mot idag. 
Ytterligare åtgärder måste vidtas för att uppfylla miljökvalitetsnormerna.

Den indikator som används för vattenkvaliteten mäter transporten av mängden totalfosfor ut från vatten-
dragen Alsterälven och Glumman. Båda vattendragen har under flertalet år uppvisat förhöjda halter av fosfor.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Övergödning i vattendrag, ton fosfor i flödet per år 4,9 5,9 6,5 6,7 –

Källa: Miljöförvaltningen/SYNLa. Värdet för 2019 har ännu inte publicerats hos källan.
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Ett projekt för riktad tillsyn på lantbruk inom avrinningsområdet för Alstern (som har otillfredsställande 
status) pågår i samverkan med Jordbruksverket. Inventeringen av små avloppsanläggningar har fortsatt  
och under 2019 inventerades 204 anläggningar. Ett 70-tal fastighetsägare har kontaktats rörande dagvatten-
separering och 26 fastighetsägare har kopplat bort sitt dräneringsvatten från kommunens ledningsnät.  
Ansökan om inrättande av nya reviderade vattenskyddsområden för Törne och Mellerudstorps vattentäkter  
har lämnats till Länsstyrelsen för fastställande. Dessa vattentäkter försörjer bland annat boende i Vålberg, 
Edsvalla, Norsbron och Grums med dricksvatten.

Hårdgjorda ytor i staden och partiklar från trafiken kan innebära förändrade vattenflöden och påverkan på 
vattnets kvalitet. Stadens grönstruktur har en viktig funktion genom att fördröja och eventuellt rena dagvattnet 
innan det rinner vidare mot våra vattendrag. Samordningen inom kommunen rörande dagvattenhantering har 
därför tydliggjorts under året.

Karlstadsborna och miljön ska inte påverkas negativt av skadliga ämnen

   Måluppfyllelsen bedöms som relativt god men har utvecklats i negativ riktning   

Måluppfyllelsen 2019 bedöms som relativt god vilket är en försämring jämfört med föregående år. Indikatorerna 
ligger visserligen stabilt, men de täcker inte in målet som helhet. Det finns stora utmaningar att hantera i andra 
delar. Det krävs en bred, effektiv samverkan för att minimera och fasa ut skadliga ämnen, vilket kan vara komplext 
i en så pass bred fråga. Ett koncernövergripande kemikalienätverk har därför bildats. Kommunens nya kemikalie- 
samordnare har föreläst samt stöttat förvaltningar i kemikaliefrågor och upphandling. Arbetet utefter en  
ny kemikaliehandlingsplan har också startats upp vilket är positivt, men det är svårt att genomföra flera av 
åtgärderna främst på grund av resursbrist.

Konsumtionen i samhället ökar, dels för att vi blir flera, dels för att vi konsumerar mera. Produktionen av 
kemikalier och varor ökar då och så även spridning av skadliga ämnen. Hushållen står för en stor del av utsläppen 
av bland annat metaller, kemikalier och läkemedelsrester till avloppsvattnet. Kemikaliehandlingsplanen  
omfattar därför hela det geografiska området där målgruppen alla Karlstadsbor står i fokus.

I Aktuell Hållbarhets miljöranking 2019 fick Karlstad ett högt betyg gällande delområdet kemikaliearbete 
tack vare att vi har fastställda planer, arbetar aktivt med kemikalier i barns vardag och att vi startat upp projektet 
Koll på plasten som syftar till att minska onödig fossil plast i verksamheten. Samtal förs med leverantörer och 
verksamheter kring utbyte mot mer återvunna, förnybara och återvinningsbara produkter samt byta ut fossil 
plast till biobaserad och återvinningsbar plast. Ett viktigt verktyg har varit att utveckla upphandlings- och 
inköpsrutiner med hjälp av en plastguide. Miljöproblem orsakade av spridning av mikroplaster från konstgräs-
planer har lett till att kommunen under 2019 påbörjat ett projekt med medel från Naturvårdsverket.

Vid nyproduktion och ombyggnation arbetar kommunens fastighetsverksamhet med materialval enligt 
miljöbyggnad silver som ett minimikrav vid nybyggnation och brons som minimikrav vid ombyggnationer.  
För miljöbyggnad brons innebär det på kemikalieområdet att kemiska produkter som finns i Kandidatförteck-
ningen inte ska förekomma. För silver innebär det dessutom att utfasningsämnen inte ska förekomma. Kommunen 
har under året fastställt byggriktlinjer som gäller vid ombyggnad, med ytterligare skärpta krav avseende energi, 
klimat och material.

För att mäta måluppfyllelsen gällande skadliga ämnen används indikatorn Metaller i avloppsslam. Samman-
taget visar de tre måtten en utveckling åt det positiva hållet. Bly är åter på låga nivåer igen efter uppgången 
2018, och kvicksilverhalten har minskat senaste åren. Den låga kadmiumhalten håller i sig.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Bly i avloppsslam (mg per kg) 14,3 13,6 13,2 17,0 15,5

Kvicksilver i avloppsslam (mg per kg) 0,7 0,7 0,8 0,6 0,5

Kadmium i avloppsslam (mg per kg) 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6

Källa: Teknik- och fastighetsförvaltningen. Måttet avser årsmedelvärde.
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Ett ständigt förbättringsarbete pågår i syfte att förbättra slamkvaliteten. Under 2019 har 5 694 ton slam  
producerats vid Sjöstads avloppsreningsverk. Detta slam är godkänt för spridning på åkermark enligt gällande 
gränsvärden i Revaq och i svensk lagstiftning. Ett särskilt tillsynsprojekt har utförts på samtliga tandvårdskliniker 
i kommunen i syfte att säkra att icke avskilt kvicksilver leds ut i det kommunala spillvattennätet. Det preliminära 
resultatet är att allt fler kliniker har bättre reningsteknik, rutiner och färre patienter med amalgam. Internt har 
120 medarbetare inom kommunens städservice utbildats i det miljöledningssystem man har att följa, samt om 
miljöpåverkan vid städning utifrån kemikalieanvändning och hantering av golvskurvatten som hälls i avloppet.

I Karlstad finns ett stort antal objekt där marken är förorenad. Dessa objekt tar ofta lång tid att utreda, och 
många av dem saknar riskklassning. För närvarande är handläggningen händelsestyrd och tillsyn av förorenade 
områden görs i samband med exploatering av exempelvis nya bostadsområden.

Ytterligare en indikator som används för detta mål är andelen ekologiskt odlad mark inom kommunen. 
Jämfört med övriga landet ligger Karlstad (och Värmland) mycket bra till när det gäller ekologisk odling.  
2018 är andelen 39,9 procent i Karlstad vilket placerar oss på en fjärdeplats bland Sveriges ekokommuner.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Ekologiskt odlad åkermark, andel av total jordbruksmark, (%) 31,9 33,5 38,5 39,9 –

Källa: Jordbruksverket. Värdet för 2019 har ännu inte publicerats hos källan.

Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för 
friluftslivet ska utvecklas

   Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och på samma nivå som 
föregående år

    

Det pågår ett aktivt arbete med flera åtgärder inom både naturvård och friluftsliv och bra hänsyn tas till natur-
värden i pågående planer, men det finns också mycket kvar att göra. Karlstadsbornas nöjdhet med tillgången  
till grönytor och naturområden ligger kvar på samma nivå som tidigare. Indikatorn som visar hur stor andel  
av kommunens totala landareal som består av skyddad natur har varit i stort sett oförändrad under ett flertal år. 
Måluppfyllelsen 2019 bedöms därför som relativt god, och ligger på samma nivå som föregående år.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Skyddad natur, andel av kommunens landareal, (%) 3,10 3,10 3,13 3,13 –

Källa: SCB. Värdet för 2019 har ännu inte publicerats hos källan.

Det har tillkommit några nya skyddade områden, men utvecklingen går mycket långsamt framåt. Bland  
jämförelsekommunerna finns både högre och lägre siffror på andel skyddad natur, men samtliga har ökat sin 
andel medan Karlstad ligger kvar på samma nivå. Under perioden 2014-2018 har Örebro, med en ökning på 1,3 
procent, haft den största utvecklingen.

En handlingsplan för naturvård och friluftsliv har fastslagits under året och ersätter kommunens tidigare 
naturvårdsprogram. Verksamhetsplanering pågår nu utifrån lagda inriktningsmål och förslag till aktiviteter. 
Förslaget till skydd av skog som finns i planen kommer att behandlas vidare i arbetet med ny översiktsplan.  
En genomförd översyn visar dock att fem av de föreslagna reservatbildningarna inte står i konflikt med andra 
markanvändningsintressen och kan därför påbörjas innan en ny översiktsplan är antagen.

Antagandeprocessen för en fördjupad översiktsplan för Välsviken pågår. Större delen av området är idag 
obebyggt och består av skogsmark, vilket har varit en värdefull utgångspunkt vid utformning av stadsdelen.  
Under året har arbetet med fördjupad översiktsplan för I2-skogen startats upp. I arbetet ska, förutom eventuell 
exploatering, områdets natur- och friluftsvärden studeras.

I arbetet med den nya stadsdelsvisionen för Viken har de gröna frågorna fått stort utrymme, genom bland 
annat att ekosystemtjänster inom området tas tillvara. I planeringen av den nya stadsdelen Jakobsberg har två 
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gröna stråk föreslagits för att knyta samman närliggande naturområden. Stråken främjar hur människor kan röra 
sig mellan områdena, värnar potentiellt viktiga miljöer för groddjur och ger utrymme för dagvattenhantering. 
Gång- och cykelbroar över Klarälven har föreslagits för att skapa tillgång till större strövområden.

Tre lokala naturvårdsprojekt (LONA) har pågått under året, kopplade till arter som är rödlistade och som  
är utpekade som ansvarsarter i Karlstads kommun. Utöver detta har restaureringsåtgärder genomförts i en 
värdefull lövskog samt i två naturbetesmarker. Kommunens vattenstrateg har under 2019 också jobbat med  
en rad aktiviteter som har betydelse för den biologiska mångfalden.

Drygt 77 procent av invånarna i Karlstads tätort har tillgång till ett större grönområde inom 300 meter. Detta 
mått kombineras i analysen med utfallet från medborgarundersökningen, där Karlstadsborna får ange hur nöjda de 
är med stadens natur- och grönområden. Karlstadsbornas betyg 2019 är 7,6 på en tiogradig skala, och kvinnorna är 
något mer nöjda än männen. Medelbetyget för de 136 kommuner som deltog i undersökningen var 7,8.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Andel invånare i Karlstads tätort med ett större grönområde inom  
300 meter, (%) 77,4 77,4 – – –

Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, betyg (0–10) 8,0 8,0 8,0 7,8 7,6

kvinnor 8,3 8,1 8,1 7,9 7,8

män 7,8 7,8 7,9 7,7 7,5

Källa: Stadsbyggnadsförvaltningen respektive SCB:s medborgarundersökning. Den första indikatorn beräknas inte varje år och avser enbart 
invånare i Karlstads tätort.

Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar

   Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och på samma 
nivå som föregående år     

I Aktuell Hållbarhets miljöranking blev Karlstad 2019 rankad som fjärde bästa miljökommun i Sverige, delvis  
tack vare de insatser som görs kopplat till hållbar konsumtion. Mängden hushållsavfall per person har minskat  
i Karlstad de senaste åren, vilket är positivt. Det finns ett stadigt ökande intresse bland medborgarna för att 
konsumera mer hållbart, vilket under de senaste åren särskilt visat sig inom secondhand-handeln i Karlstad och 
nationella siffror om exempelvis konsumtionen av ekologiska produkter. En analys uppvisar dock två motstående 
trender: hushållen konsumerar mer nytt samtidigt som de också återanvänder och delar mer. Måluppfyllelsen 
2019 bedöms som helhet vara relativt god, och ligger på samma nivå som föregående år.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Hushållsavfall, kilo per person och år 520 509 499 483 –

Källa: Avfall Sverige. Värdet för 2019 har ännu inte publicerats hos källan.

Från och med 2019 samordnar kommunledningskontoret koncernens hållbarhetsnätverk som har fokus på hur  
och på vilket sätt olika krav bör utformas i samband med upphandlingar. Kommunledningskontoret arbetar  
i samverkan med miljöförvaltningen kring den upparbetade rutin som finns vad gäller skärpta miljökrav.

2019 utgör 31,6 procent av kommunens livsmedelsinköp miljö eller etiskt märkta, vilket är en marginell 
ökning jämfört med året innan. Utvecklingen går inte i den takt som behövs för att nå tidigare mål om  
50 procent ekologiskt år 2020. Andel ekologiska inköp varierar stort mellan Sveriges kommuner. Bland våra 
jämförelsekommuner ligger Örebro högst med 64 procent (2018). Den genomsnittliga siffran i Sverige för 
offentlig sektor är 38 procent ekologiska råvaror (2018) och där ligger Karlstad lägre.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Andel miljö- och etiskt märkta livsmedel i kommunens verksamheter, (%) – 29,5 32,6 31,3 31,6

Källa: Barn och ungdomsförvaltningen (Hantera Livs).
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Karlstadsbornas betyg på kommunens insatser för att kunna leva miljövänligt sjönk 2018 efter flera år med 
uppåtgående trend, men stabiliserades på samma nivå år 2019. Det är svårt att veta säkert vad det beror på  
att betyget inte är högre. Bristen på återvinningsstationer och stora byggprojekt som hindrar framkomligheten  
i centrala Karlstad är möjliga orsaker.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Nöjdhet miljöarbete, index (0–100) 65 67 67 63 63

kvinnor 66 67 68 63 61

män 63 66 66 62 64

Källa: SCB: medborgarundersökning.

Det tvååriga projektet Karlstad delar/Sharing towns startades under 2019. Projektet verkar för att i samverkan 
med andra aktörer utveckla delningsekonomin, andrahandsmarknaden och reparationsverksamheter i Karlstad. 
Andra exempel från pågående utveckling är att Fritidsbanken som under året tagits över i kommunal regi. 
”Hållbara lån” där biblioteken nu lånar ut annat än böcker samt utökad satsning på fastighetsnära insamling.  
En ny reviderad avfallsplan är antagen under året med definierade åtgärdsområden. Skolmåltidsverksamheten 
har fått stor uppmärksamhet nationellt med flera utmärkelser för sina åtgärder för ökad hållbarhet, och  
Sundsta-Älvkullegymnasiet är nu också Sveriges första certifierade LIFE School.

Lansering av Smarta kartan Karlstad har gjorts i Karlstad där olika delnings- och återbrukstjänster kan sökas 
via en digital karta. Tvåveckorskampanjen Globala Karlstad hade 2019 fokus på delningsekonomi.

Förplanering pågår för att starta upp en byggåterbrukscentral, inledningsvis i kommunal regi, som kan  
ta hand om överbliven byggmateriel i form av exempelvis fönster och virke som sorteras ut i samband med 
rivningar, om- och nybyggnader i syfte att möjliggöra en vidareförsäljning.

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

En attraktiv  
arbetsgivare

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse

Inom målområdet En attraktiv arbetsgivare finns tre övergripande mål. Bedömningen är att ett mål uppnår  
god måluppfyllelse och två mål uppnår relativt god måluppfyllelse. För de mål som bedöms uppnå relativt  
god måluppfyllelse, jämställdhet och mångfald respektive arbetsmiljö, är de åtgärder och förbättringar som 
genomförts långsiktiga vilket innebär att effekten kommer senare.

Kommunens medarbetare ger kommunen höga betyg gällande såväl ledarskap som medarbetarskap.  
I jämförelse med andra kommuner ligger Karlstad på en högre eller mycket högre nivå än genomsnittet.  
För att stärka och arbeta enhetligt inom koncernen med arbetsgivarfrågorna finns en koncernövergripande 
verksamhetsplan. Även inom kompetensförsörjning finns en övergripande plan som förvaltningar och bolag 
arbetar utifrån och tar fram egna handlingsplaner för.

Kompetenshöjande insatser har genomförts inom flera områden. Bland annat har en utbildning i normkritik 
genomförts inom hela koncernen. Utbildningen syftar till att öka medvetenheten om hur invanda normer 
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påverkar vårt tänkande i vardagen och hur vi kan förändra det för att bidra till ökad jämställdhet och mångfald 
både inom koncernen och i samhället.

Arbetsmiljön mäts både genom ledar- och medarbetarundersökningen och med hjälp av ett frisktal, som 
visar hur stor andel av medarbetarna som arbetar den förväntade arbetstiden utan sjukfrånvaro. Den totala 
sjukfrånvaron har minskat något och extra glädjande är att sjukfrånvaron för unga kvinnor har minskat.  
Flera förvaltningar har samarbetat med Suntarbetsliv i projekt för att kartlägga och stärka friskfaktorer med 
målsättning att skapa friska och attraktiva arbetsplatser med låg och stabil sjukfrånvaro. Ett resultat av detta  
är att arbetsmiljöarbetet på ett tydligare sätt integrerats i verksamhetsplanering inom några förvaltningar.

Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap

   Måluppfyllelsen bedöms som god och på samma nivå som föregående år  

Resultatet i koncernens senaste ledar- och medarbetarundersökning förbättrades i jämförelse med tidigare år och 
resultatet ligger bra till i förhållande till andra kommuner. Måluppfyllelsen 2019 bedöms som god och  
på samma nivå som föregående år. Ledar- och medarbetarundersökningen genomförs i koncernen vartannat  
år vilket innebär att nästa mätning sker 2020. För att behålla det goda resultatet och förbättra krävs fortsatt 
utveckling av arbetssätt och ett ökat samarbete inom koncernen.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Ledarindex (0–100) – 75 – 78 –

kvinnor – 76 – 78 –

män – 73 – 76 –

Medarbetarindex (0–100) – 81 – 81 –

kvinnor – 82 – 82 –

män – 77 – 78 –

HME-index (0–100) – 81 – 82 –

kvinnor – 83 – 83 –

män – 78 – 79 –

Källa: Ledar- och medarbetarundersökningen, LMU, respektive Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen. Undersökningen görs vartannat år.

En koncernövergripande verksamhetsplan inom HR-området har tagits fram som tydliggör vilka fokusområden 
som koncernen gemensamt ska arbeta med för att driva ett enhetligt arbete med arbetsgivarfrågor. Ett av de 
viktigaste områdena är koncernens kompetensförsörjning där alla förvaltningar och bolag, med utgångspunkt 
från en koncernövergripande kompetensförsörjningsplan, tagit fram egna handlingsplaner för sina verksamheter. 
Planerna innehåller både konkreta aktiviteter som genomförs på kort sikt men visar också hur man strategiskt 
ska arbeta med kompetensförsörjning. En annan del i arbetet med kompetensförsörjning är att använda ny 
teknik och utveckla nya arbetssätt som är till hjälp för både ledare och medarbetare. En workshop-modell för 
delaktighet och samsyn vid inventering av arbetsuppgifter håller på att arbetas fram. Den syftar till att under-
söka vem som ska göra vad, hur det ska göras samt vad vi kan sluta göra. För att skapa rörlighet av arbetskraft 
inom koncernen har ett projekt för intern rörlighet genomförts där utvärderingen visade på bra resultat vilket 
innebär att upplägget fortsätter.

Det är viktigt att skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap över tid. En målsättning på sikt är att 
forma en plan för ett övre riktvärde på 30 medarbetare per chef. Inom skolans område har antal medarbetare  
i genomsnitt per rektor sänkts från 35 till 32 men det finns fortfarande chefer i kommunen som har över 60 
medarbetare så här behöver arbetet fortsätta. Tre nya ledarutvecklingsprogram har startats upp under året: agilt 
ledarskap med förändringsledning för erfarna chefer, indirekt ledarskap för chefer som leder chefer samt ett 
program för ledare som inte är chefer.
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Under året har utveckling skett av chefens verktygslåda vilket är ett koncerngemensamt utbildnings- och värde-
grundsmaterial som ska stödja chefer i det löpande arbetet med värdegrund och kultur. Extra fokus har legat på 
frisk- och framgångsfaktorer och att de ska lyftas in i arbetet med verksamhetsplaner. Det är viktigt att med-arbe-
tare ska känna delaktighet i verksamheten både när det gäller vardagsuppgifter och i de utvecklingsprojekt som 
pågår. Utvecklingssamtalet är här en viktig del i att planera och skapa möjlighet för individuell utveckling. Arbete 
pågår med att utveckla introduktionen samt handledarstödet för att ge praktikanter ett bra mottagande och stöd.

Karlstads kommun ska arbeta för jämställdhet och mångfald

   Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och på samma nivå som föregående år  

Inom områdena jämställdhet och mångfald ger medarbetarna höga betyg på frågor om detta beaktas på arbets-
platsen. Dock märks inte samma positiva utveckling när det gäller fördelning av kvinnor och män i koncernens 
verksamhet eller när det gäller utveckling av andel anställda som är utrikesfödda. Måluppfyllelsen 2019 bedöms 
som relativt god men och på samma nivå som föregående år.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Antal anställda utrikes födda, balanstal 0,8 0,8 0,8 0,8 –

Könsfördelning bland kommunens chefer, andel kvinnor, (%) – 61,0 63,9 64,7 67,0

Källa: Kolada, respektive arbetsgivaravdelningen, värdet för 2019 är ännu inte publicerat hos källan.

Indikatorn balanstal visar andel utrikes födda bland koncernens anställda i förhållande till övriga samhället.  
Ett tal lägre än 1,0 betyder att koncernen har en lägre andel utrikesfödda bland koncernens anställda än bland 
kommunens befolkning.

För att utveckla verksamheten och hitta nya arbetssätt som förebygger diskriminering finns en koncernöver-
gripande arbetsgrupp som leder arbetar med att utveckla jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Under året har rikt- 
linjer, policys och processer reviderats inom områdena arbetsmiljö samt jämställdhet och mångfald i syfte att under- 
lätta och tydliggöra för verksamheterna. Flera förvaltningar och bolag har också påbörjat arbete med att ta fram 
konkreta handlingsplaner för att tillämpa de koncernövergripande riktlinjerna för att motverka diskriminering.

Kompetenshöjande insatser har genomförts inom flera områden. Bland annat har en utbildning i normkritik 
genomförts inom hela koncernen. Utbildningen syftar till att öka medvetenheten om hur invanda normer 
påverkar vårt tänkande i vardagen och hur vi kan förändra det. Dessutom håller en utbildning om kränkande 
särbehandling och sexuella trakasserier på att tas fram. Lönekartläggning för att analysera om löner är jämställ-
da har genomförts och används i ett nästa steg för att utjämna eventuella osakliga löneskillnader mellan könen.

Projektet Jobbspåret genomförs och riktar sig till arbetssökande, företrädesvis utrikesfödda, som är  
intresserade av att jobba som bland annat ekonomibiträde eller vikarie inom vård och omsorg men som saknar 
kompetens för att anställas i nuläget. Projektet har pågått i cirka sex månader och omfattar både praktik  
och en del teori, bland annat en orienteringskurs om svenskt arbetsliv samt svenska.

Två olika barnskötarutbildningar pågår. Den ena riktar sig uteslutande till utrikesfödda arbetssökande.  
Efter utbildningsåret kommer studenterna att ha 950 av de 1 350 poäng som behövs för en barnskötarutbildning. 
Möjligheter finns sedan att läsa vidare för att få resterande poäng. Den andra utbildningen riktar sig till arbets-
sökande, företrädesvis utrikesfödda som har grundläggande svenskutbildning. De kommer efter sitt utbildnings-
år att ha tillräcklig poängnivå för att kunna anställas som barnskötare.
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Karlstads kommun ska ha en god arbetsmiljö

   Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och har utvecklats i positiv riktning   

God arbetsmiljö är en grundförutsättning för att koncernen ska leverera god service och skapa bra dagar för 
Karlstadsborna. Hur medarbetarna upplever arbetsmiljön efterfrågas i Ledar- och medarbetarundersökningen 
men mäts också med hjälp av ett frisktal som visar hur stor andel av medarbetarna som arbetar den förväntade 
arbetstiden utan sjukfrånvaro. Frisktalet i koncernen har ökat marginellt från föregående år både för kvinnor och 
män men glädjande är att frisktalet för unga kvinnor 0–29 år har ökat med 0,47 procentenheter. Måluppfyllelsen 
2019 bedöms som relativt god och den har utvecklats i positiv riktning från föregående år.

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Frisktal, andel arbetade timmar av den förväntade arbetstiden, (%) 93,6 93,3 93,4 93,2 93,3

kvinnor 92,4 92,4 92,5 92,3 92,4

män 96,2 95,9 96,2 95,7 96,1

Källa: Kolada.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgår från arbetsplatserna där det förs en löpande dialog med medarbetare 
och arbetsgrupper i syfte att tidigt fånga signaler på ohälsa. Delaktighet är en viktig faktor för bättre arbets-
miljö i våra verksamheter och bidrar också till bättre kvalitet för Karlstadsborna. En koncerngemensam arbets-
miljöpolicy har tagits fram där detta förhållningssätt beskrivs och skapar gemensamma värderingar att utgå 
ifrån för ett aktivt och förebyggande arbetsmiljöarbete.

Flera förvaltningar och Suntarbetsliv har samarbetat i projekt för att kartlägga och stärka friskfaktorer med 
målsättning att skapa friska och attraktiva arbetsplatser med låg och stabil sjukfrånvaro. I flera förvaltningar  
har arbetsmiljöarbetet under året integrerats i verksamhetsplanerna genom att prioriterade aktiviteter kopplats 
till frisk- och framgångsfaktorer. Aktiviteterna utgår från medarbetarnas arbetssituation och kommer att följas 
upp i samband med arbetsplatsträffar.

Ett personalstödsprogram har införts där medarbetare erbjuds att anonymt och kostnadsfritt över telefon  
få externt stöd med olika problem – privata eller arbetsrelaterade. Det kan till exempel gälla juridiska frågor, 
ekonomi, relationer, ångest, separationer eller missbruk. Dessutom har införandet av två elektroniska stödsystem 
påbörjats på flera förvaltningar och bolag. Syftet med systemen är att stödja, underlätta och kvalitetssäkra 
hanteringen av tillbud, olyckor samt rehabiliteringsärenden.

Ett nytt upplägg har införts för genomförande av skyddsronder vilket kallas för allmän skyddsrond.  
Upplägget är bredare än föregående år då fokus tidigare enbart låg på den fysiska arbetsmiljön. Utifrån  
resultatet arbetar respektive chef vidare med åtgärder som rör den egna avdelningen. Inom flera förvaltningar  
har grupputveckling och förebyggande ”stresskurser” erbjudits via kommunens samarbetspartners.

Flera förvaltningar erbjuder medarbetare som slutar att fylla i en avslutsenkät för att undersöka hur de 
upplevt sin anställning och sin arbetsmiljö i syfte att hitta förbättringsåtgärder och behålla styrkor. Ett arbete 
pågår med att ta fram ett koncerngemensamt material för både samtal och enkät i samband med avslut  
av anställningar.
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Karlstads kommun är Värmlands näst största arbetsgivare med cirka 7 000 medarbetare. Varje dag ger  
medarbetarna Karlstadsborna service inom olika områden såsom skola, miljö, äldreomsorg, barnomsorg,  
stadsplanering, trafik och kultur. Medarbetarnas engagemang, kompetens och ansvar är viktiga förutsättningar 
för välfärdstjänster med hög kvalitet. Möjligheterna att rekrytera och engagera personal är avgörande för att 
verksamheterna i kommunens förvaltningar och bolag ska kunna utföra sina uppdrag och fortsätta utvecklas.

Medarbetarfakta

Inom kommunens förvaltningar finns cirka 6 400 tillsvidareanställda och cirka 600 visstidsanställda med 
månadslön. Andelen visstidsanställningar i förhållande till totalt antal månadsavlönade har minskat ytterligare 
sedan förra året, vilket pekar på att vi erbjuder en större andel medarbetare tryggare anställningsvillkor. Totalt 
har antalet månadsavlönade medarbetare minskat med 30 personer. Detta beror bland annat på organisationsför-
ändring inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen där avdelningen för nyanlända har avvecklats samt att 
Karlstadsbuss från den 1 januari 2019 är en del av Region Värmland. 

Könsfördelningen bland kommunens anställda är 77 procent kvinnor och 23 procent män. Denna fördelning 
har varit relativt konstant under lång tid. Jämnast könsfördelning har kultur- och fritidsförvaltningen och 
stadsbyggnadsförvaltningen. I tabellen nedan visas antalet månadsavlönade samt andel kvinnor per förvaltning.

Antal månadsavlönade 2017 2018 2019

Andel 
kvinnor 

2019

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 753 751 708 76

Barn- och ungdomsförvaltningen 2 615 2 667 2 688 83

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 624 647 645 61

Kommunledningskontoret 214 231 239 67

Kultur- och fritidsförvaltningen 232 235 233 54

Miljöförvaltningen 37 38 39 70

Stadsbyggnadsförvaltningen 68 72 54 46

Teknik- och fastighetsförvaltningen 524 534 544 45

Vård- och omsorgsförvaltningen 1 792 1 854 1 849 87

Totalt 6 859 7 029 6 999 77

Medelåldern för kommunens månadsavlönade är 45,2 år, vilket är ungefär samma nivå som de senaste  
åren. Antalet anställda som är 60 år och äldre har ökat med 37 personer och uppgår nu till 903 personer.  
Detta är en positiv utveckling då våra medarbetare behöver arbeta längre upp i åldrarna för att vi ska klara den 
framtida kompetensförsörjningen. För att denna trend ska hålla i sig behöver vi fortsätta arbetet med att skapa 
bra förutsättningar för ett längre arbetsliv.

Sysselsättningsgrad: övertid, ledighet och frånvaro

Den genomsnittliga avtalade sysselsättningsgraden ligger fortsatt på en hög nivå och uppgår till 98,2 procent. 
Vårt mål som arbetsgivare är att alla tillsvidareanställda ska ha en heltidstjänst i grunden. Att fler arbetar heltid 
är avgörande för att möta framtidens rekryteringsbehov och bidrar till ett mer jämställt samhälle.

Den rapporterade över- och mertiden har minskat med 7 200 timmar sedan förra året och uppgår nu till cirka 
81 000 timmar, vilket motsvarar 48 årsarbetare. Även det är en positiv utveckling med tanke på vikten av ett 

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
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hållbart arbetsliv och att verksamheterna inte ska vara beroende av att det krävs övertid i någon större utsträckning. 
I tabellen nedan visas hur över- och mertid tagits ut de senaste åren samt fördelning mellan kvinnor och män.

Övertid och mertid, kommunen 2015 2016 2017 2018 2019

Antal timmar övertid och mertid, i tusental 92 81 93 88 81

varav kvinnor 68 59 69 65 58

varav män 25 22 24 23 23

Antal timmar omräknat till årsarbetare 54 48 55 52 48

varav kvinnor 40 35 41 38 34

varav män 14 13 14 14 14

Utöver månadsavlönade medarbetare har kommunen också timanställd personal. Totalt under 2019 anlitades 
timvikarier motsvarande 657 årsarbetare, vilket är en minskning sedan förra året med nio årsarbetare. Eftersom 
vi arbetar för att erbjuda tryggare anställningsformer är detta en önskvärd utveckling. Av tabellen nedan fram-
går även hur antalet arbetade timmar fördelar sig mellan kvinnor och män. 

Timavlönade, kommunen 2015 2016 2017 2018 2019

Antal arbetade timmar under året, i tusental 1 113 1 150 1 157 1 131 1 117

varav kvinnor 854 863 863 832 798

varav män 258 286 294 299 319

Antal timmar omräknat till årsarbetare 655 676 681 666 657

varav kvinnor 503 508 508 490 469

varav män 152 168 173 176 188

Medarbetarnas totala ledigheter har de senaste åren legat på ungefär samma nivåer. Vad gäller föräldraledighet 
fortsätter männens uttag att öka vilket är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv. Att semesteruttaget ökat kan 
bero på ändringar i centrala avtal där möjligheten att spara semesterdagar har begränsats. Dessutom har vi ett 
lokalt kollektivavtal som ger medarbetarna möjlighet att växla semesterdagstillägg mot fler lediga dagar.

Tidsredovisning, kommunen, procent 2015 2016 2017 2018 2019

Andel arbetad tid 76,4 76,4 76,6 76,6 76,7

kvinnor 74,4 74,4 74,6 74,6 74,7

män 83,4 83,6 83,5 83,2 83,2

Andel föräldraledighet 4,6 4,8 4,8 4,4 4,6

kvinnor 5,3 5,5 5,6 5,0 5,2

män 2,2 2,2 2,3 2,5 2,6

Andel semester, ferie/uppehåll 7,7 7,7 7,7 7,8 8,0

kvinnor 7,7 7,8 7,8 7,9 8,1

män 7,4 7,5 7,5 7,4 7,7

Andel tjänstledighet 5,6 5,3 5,3 5,4 5,2

kvinnor 6,2 5,9 5,7 6,1 5,7

män 3,8 3,4 3,9 3,5 3,4

Sjukfrånvaro

Under 2019 har fokus legat på att stärka det förebyggande hälsoarbetet. Det har bland annat införts ett personal-
stödsprogram som ger medarbetare möjlighet att få professionell vägledning och stöd i både arbetsrelaterade och 
privata frågor. En annan del i det förebyggande arbetet är att närmaste chef alltid ska genomföra omtankessamtal 
när en medarbetare har haft upprepad sjukfrånvaro. Målet med omtankessamtal är att fånga upp signaler och 
förebygga ohälsa så tidigt som möjligt.
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Den totala sjukfrånvaron bland kommunens anställda har i år minskat något, från 6,8 procent till 6,7 procent. 
Kvinnornas sjukfrånvaro är alltjämt betydligt högre än männens och uppgår till 7,6 procent jämfört med 
männens 3,9 procent. En förklaring är att vi, liksom övrig offentlig sektor, har en stor andel kvinnor i kontakt-
yrken och det är grupper som har hög sjukfrånvaro även i övriga riket. Forskning visar att kontaktyrken oftare 
har högre emotionella, kognitiva och härbärgerande krav och samtidigt mindre möjligheter till återhämtning.  
När två personer av olika juridiska kön utsätts för samma faktorer i arbetsmiljön och får samma möjlighet till 
återhämtning är reaktionerna helt lika. Det innebär att vi måste arbeta vidare med att utveckla redan vidtagna 
åtgärder för att stötta våra medarbetare i kontaktyrken.

Vid en närmare granskning av eventuella skillnader mellan åldersgrupper är skillnaderna förhållandevis 
marginella, men visar att sjukfrånvaron är högst för medarbetare under 30 år. Även här är det kvinnorna som 
har den högsta sjukfrånvaron med 7,8 procent. Jämfört med föregående år är det dock en minskning med 
0,5 procentenheter. Den åldersgrupp som stått för den största minskningen av sjukfrånvaron är medarbetare  
över 50 år. Detta är glädjande med tanke på behovet av ett förlängt arbetsliv. Sjuklönekostnaden 2019 för dag 
2–14 uppgick till 52,7 miljoner kronor. Det motsvar 1,96 procent av total bruttolön vilket är en minskning 
jämfört med föregående år 2,08 procent).

Redovisning av sjukfrånvaro, (procent) 2015 2016 2017 2018 2019

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, totalt 6,6 6,7 6,6 6,8 6,7

varav andel >60 dagar 50,5 50,9 50,9 47,1 47,8

kvinnor 7,5 7,6 7,5 7,7 7,6

män 3,8 4,1 3,8 4,4 3,9

Andel sjukfrånvaro, -29 år 5,7 6,4 6,4 7,0 6,7

kvinnor 6,4 7,1 7,2 8,3 7,8

män 3,9 4,2 4,1 3,8 4,2

Andel sjukfrånvaro, 30–49 år 6,3 6,7 6,5 6,6 6,6

kvinnor 7,3 7,6 7,4 7,4 7,6

män 3,5 4,0 4,0 4,3 3,6

Andel sjukfrånvaro, 50- år 7,1 6,8 6,7 7,1 6,7

kvinnor 8,1 7,7 7,6 7,8 7,5

män 4,1 4,2 3,6 4,7 4,2

Redovisning av sjukfrånvaro per förvaltning, (procent) 2016 2017 2018 2019 2019

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 6,2 6,1 6,6 6,4 3,9

Barn- och ungdomsförvaltningen 6,6 6,5 6,7 6,7 6,7

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 4,5 4,2 4,9 4,9 7,8

Kommunledningskontoret 4,3 4,2 4,3 4,7 4,2

Kultur- och fritidsförvaltningen 4,9 6,1 6,9 6,0 6,6

Miljöförvaltningen 2,9 3,4 6,6 4,9 7,6

Stadsbyggnadsförvaltningen 3,1 4,2 2,8 3,3 3,6

Teknik- och fastighetsförvaltningen 5,6 4,8 5,0 4,8 6,7

Vård- och omsorgsförvaltningen 9,2 8,8 8,7 8,4 7,5

Totalt kommunen 6,7 6,6 6,8 6,7 4,2

Jämförbara värden för 2015 finns inte att tillgå.

Personalkostnader

Kommunens kostnader för lön, pensioner och sociala avgifter har ökat med 115 miljoner kronor i jämförelse med 
2018 och uppgår under året till 3 564 miljoner kronor. Ökningen beror främst på höjda löner då antalet medar-
betare har minskat.

I tabellen nedan visas en sammanställning över personalkostnader och antal årsarbetare för hela kommun-
koncernen där även bolag, stiftelser och kommunalförbund ingår. Till skillnad mot redovisningen i tidigare 
avsnitt anges antal årsarbetare genom att månadsanställda räknats om till årsarbetare.
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Kommunen/bolag/stiftelse Andel i % Lönekostnader (mnkr) Antal årsarbetare

2018 2019 2018 2019

Kommunen 3 448,6 3 564,6 6 916 6 881

Karlstads Stadshus AB 100,0 0,3 0,4 0 0

Karlstads Bostads AB 100,0 77,4 80,2 122 120

Karlstads Energi AB 100,0 100,4 103,8 151 153

Karlstads El- och Stadsnät AB 100,0 44,0 50,0 72 78

Karlstads Parkerings AB 100,0 0,3 2,3 0 4

Mariebergsskogen AB 100,0 17,1 17,7 33 33

Karlstad Airport AB 100,0 23,8 24,9 38 37

MittNät AB 62,6 0,0 0,0 0 0

Vindpark Vänern Kraft AB 100,0 0,2 0,3 0 0

Tåsans Kraft AB 60,0 0,1 0,1 0 0

Vänerhamn AB 31,0 20,8 21,4 34 34

Visit Karlstad AB 49,0 9,9 9,6 20 19

Stiftelsen Karlstadshus 60,0 0,0 0,0 0 0

Stiftelsen Karlstads Studentbostäder 100,0 0,0 0,0 0 0

Karlstad-Grums Vattenverksförbund 42,0 0,1 0,1 0 0

Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund 62,3 31,9 32,8 53 55

Summa 3 770,7 3 908,1 7 439 7 414

Observera att lönekostnader och antal årsarbetare anges utifrån ägarandel

Lönebildning

Kommunens inriktning är jämställda och konkurrenskraftiga löner. En utmaning ligger i att jämna ut de 
strukturella löneskillnaderna där exempelvis vård/omsorg samt delar av skola/förskola traditionellt har lägre 
lönenivåer än teknisk sektor. Sektoriell skillnad är den största förklaringen till löneskillnader mellan män och 
kvinnor då lönerna inom samma yrkeskategori är relativt jämställda. Inom vissa yrkeskategorier är konkurrensen 
gentemot privata och statliga aktörer kännbar. Detta har lett till ett antal satsningar under årets löneöversyn.

Framtid

Vi kommer att fortsätta arbeta aktivt med kompetensförsörjningsfrågan då den är av stor betydelse för hur vi 
klarar vårt grunduppdrag gentemot Karlstadsborna. Samtidigt förändras krav och uppdrag i våra verksamheter 
och förbyggande insatser kring utbildning, kompetensutveckling och omställning blir viktiga framgångsfaktorer 
att arbeta vidare med. Vi behöver också utveckla vårt arbete med professionsförskjutning mellan arbetsgrupper, 
fortsätta se positivt på intern rörlighet samt arbeta vidare med moderna bemanningsstrategier som bidrar till 
bättre arbetsmiljö, exempelvis hälsosamma scheman. Ett fortsatt fokus på god arbetsmiljö och förbättring av 
chefers förutsättningar blir allt viktigare för att skapa ett hållbart arbetsliv.

Vi utvecklar vårt sätt lyfta fram och marknadsföra våra styrkor och jobba med hela arbetsgivarerbjudandet 
för att visa vad som skiljer oss från andra arbetsgivare. Vi kan då bli bättre på att attrahera rätt medarbetare och 
tillgodose kompetensbehovet. Som en del i den långsiktiga kompetensförsörjningen är det viktigt att vi även 
fortsättningsvis ser positivt på att ta emot praktikanter och traineer i våra verksamheter.

Det kommer att bli nödvändigt att i ännu högre grad utnyttja teknikens möjligheter genom digitalisering 
och automatisering av arbetsuppgifter. Detta för att frigöra tid för värdeskapande arbete där människor behövs. 
Digitaliseringen bidrar också till att skapa en modern och trivsam arbetsplats där medarbetare utvecklas.  
Det finns också ett behov av att utveckla användandet av statistik för att ge bättre beslutsunderlag som är 
baserade på objektiva data.

I övrigt arbetar vi löpande för ökad måluppfyllelse inom målområdet En attraktiv arbetsgivare enligt  
kommunens strategiska plan.
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Utveckling i en digital tid

I takt med att välfärdsutmaningarna ökar ställs det nya krav på oss som kommun att våga utmana befintliga 
strukturer och arbetssätt. Den snabba teknikutvecklingen ökar även Karlstadsbornas förväntningar på att 
kommunen ska tillgängliggöra fler tjänster digitalt. Den nya teknologin är ett viktigt och kraftfullt verktyg för 
oss som kommun, både för att manövrera välfärdsutmaningar och för att möta förändrade för- 
väntningar från Karlstadsborna. I samtliga förvaltningar och bolag pågår digitaliseringsinitiativ. I syfte att 
effektivisera våra interna processer ser vi allt fler inslag av automatiserade processer och uppkopplade sensorer.  
Dessa tekniker innebär att allt fler arbetsuppgifter kan sköta sig själva utan människans inblandning vilket  
gör att vi frigör personella resurser och vi kan planera vår verksamhet när det är mest ekonomiskt eller miljö-
smart istället för regelbundet, efter ett schema eller på rutin. Vård- och omsorgsförvaltningen har påbörjat  
ett breddinförande av välfärdsteknik vilket ökar deras kunders förmåga till att kunna bo kvar hemma längre  
i sin hemmiljö. Antalet e-tjänster som kan nyttjas av Karlstadsborna ökar och under året har även fler interna 
e-tjänster utvecklats.

Vi ser över flera koncernövergripande processer; ett exempel är introduktionsprocessen för nyanställda i  
syfte att finna former för ett bättre värdskap men även för att underlätta och effektivisera för chefer vid anställ-
ningsförfarandet. Under året har allt fler anställda getts möjligheten att arbeta mer flexibelt och mobilt tack  
vare att allt fler verksamhetssystem går att hantera via smartphones. Under året har en särskild utvecklingsinsats 
initierats i syfte att stödja förvaltningar och bolag i metod och processkartläggning med målet att vi ska arbeta 
mer användarcentrerat och behovsstyrt. Karlstads kommun var även en av fem slutfinalister för utmärkelsen 
Sveriges Digitaliseringskommun.

Karlstad 2.0

Karlstad växer och det kommer att krävas stora investeringar framöver samtidigt som det ställs nya krav på 
kommunens välfärdsuppdrag. Allt fler frågor är av komplex karaktär vilket innebär att vi arbetar mer och mer 
över förvaltnings- och bolagsgränserna. Arbetet med ökad koncernsamverkan går under namnet Karlstad 2.0. 
Genom ett tydligare fokus på samverkan i vårt dagliga arbete har kontakten mellan förvaltningarna blivit 
starkare under året. Här kan nämnas samarbete kring kompetensförsörjningsfrågor, etableringsfrågor i våra 
mindre tätorter, och arbetet med politiska uppdrag inom till exempel turismområdet. Processer har påbörjats för 
att få ett ännu tydligare och effektivare samarbete.

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll handlar om att säkra en effektiv förvaltning och att förebygga, upptäcka och 
åtgärda fel och brister i verksamheten, och är därför en viktig pusselbit i kommunens riskhantering. Syftet med 
intern styrning och kontroll är att säkerställa att verksamheten kan nå sina mål och uppdrag på ett säkert och 
effektivt sätt, samt att ge förutsättningar för en rimlig säkerhet. Intern styrning och kontroll är integrerad i 
kommunens planerings- och uppföljningsprocesser och kopplar till kommunens värdegrund då det också hand-
lar om att upprätthålla Karlstadsbornas förtroende.

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt kommunallagen (KL) 6 kap. 7 §. Med tillräcklig menas  
att processen för intern styrning och kontroll ska vara ändamålsenligt utformad och att det beslutade arbets-
sättet ska tillämpas för att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och lagenligt. Nämnderna 
ansvarar för att respektive verksamhet bedrivs i enlighet med kraven.

KVALITETSREDOVISNING
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Under 2019 har olika åtgärder vidtagits för att öka samverkan inom koncernen vad gäller arbetet med intern 
styrning och kontroll. Det digitala stöd som införts under året har skapat förutsättningar både för ökad sam-
ordning, mer effektiva rutiner och ökad kvalitet i processen. Ett 90-tal förtroendevalda har deltagit i utbildning 
i intern kontroll, och medarbetare som arbetar med frågan träffas i ett årligt forum för erfarenhetsutbyte.  
De koncerngemensamma kontrollerna har genomförts enligt en fastställd process.

Kommunens Kvalitet i Korthet – En jämförelse med andra kommuner

Karlstads kommun deltar tillsammans med drygt 260 kommuner i ett nationellt projekt, Kommunens Kvalitet  
i Korthet (KKiK), för att kunna jämföra olika kommuners resultat utifrån ett medborgarperspektiv. Projektet 
samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). KKiK består av ett 40-tal nyckeltal inom tre olika 
områden: barn och unga, stöd och omsorg, och samhälle och miljö. Dessa nyckeltal ger tillsammans en över-
siktlig bild av kommunens kvalitet i jämförelse med andra kommuner.

Jämförelse

  Resultatet är bland de 25 procent bästa kommunerna 
  Resultatet är bland de 50 procent i mitten
  Resultatet är bland de 25 procent sämsta kommunerna
  Ingen mätning har genomförts de tre senaste åren

Fördeling av Karlstads KKiK 
resultat (senaste värdet) i 
jämförelse, antal nyckeltal totalt

18

11

5

8

Antal nyckeltal

Fördelning av Karlstads KKiK resultat 
(senaste värdet) i jämförelse, antal 
nyckeltal per fokusområde

Barn 
och unga

Stöd 
och omsorg

Samhälle 
och miljö

16

14

12

10

8

6

4

2

0
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Den senaste mätningen visar att elva av Karlstads nyckeltal har ett resultat som placerar oss bland de 25 procent 
av Sveriges kommuner som har det bästa resultatet, 18 nyckeltal har ett resultat som placerar oss bland de 
50 procent av kommunerna i mitten och åtta nyckeltal placerar oss på samma nivå som de 25 procent av  
Sveriges kommuner som har det sämsta resultatet. Det område som har flest resultat bland de 25 procent  
bästa kommunerna är barn och unga, medan stöd och omsorg är det området med flest resultat bland de  
25 procent sämsta kommunerna.

Barn och unga

Inom området barn och unga har Karlstad flera resultat som placerar sig bland de 25 procent bästa kommunerna 
i landet. Främst gäller detta för elevers resultat i skolan där en hög andel elever i årskurs 6 har godkända betyg i 
ämnet matematik, och en hög andel elever i årskurs 9 är behöriga till att läsa vidare på gymnasiet. För de elever 
som studerar på gymnasiet tar också en relativt hög andel sin examen inom fyra år och de goda resultaten inom 
gymnasiet skapas också till en relativt lägre kostnad än för många andra kommuner. Utvecklingsområdena 
inom barn och unga hittas främst inom förskolan där en relativt låg andel barn får plats på förskolan på önskat 
datum, 2019 var Karlstads resultat bland de 25 procent sämsta kommunerna. Jämfört med landets större städer 
så är Karlstads resultat över 20 procentenheter lägre än genomsnittet. De senaste åren har Karlstad erbjudit ett 
stadigt ökande antal aktiviteter för barn och unga i våra bibliotek, medan den genomsnittliga utvecklingen för 
större städer inte ökat lika mycket. Men trots att skillnaderna minskar så är Karlstads resultat fortfarande bland 
de 25 procent sämsta bland landets kommuner.

Barn och unga, nyckeltal 2017

Karlstad

 2018 2019 Riket (2)
Större  

stad (3)

Andel barn som fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, (%) 29 51 41 59 63

Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan 5,4 5,3 – 5,1 5,1

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 142 307 146 202 – 151 858 151 670

Andel elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska 
och svenska som andrasprårskurs, kommunala skolor, (%) 82 77 77 74 75

Andel elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala 
skolor, (%) 85,9 92,6 90,3 85,9 86,5

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala 
skolor, (%) 85 86 87,6 81,4 81,5

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram,  
hemkommun, (%) 89,2 88,4 89,5 83 84,1

Andel elever i årskurs 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva 
svar, (%) – 71,5 – 66,7 70,6

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 102 082 105 597 – 113 951 104 255

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, (%) 74,1 71,1 74,3 62,5 70,6

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, (%) 75,2 70,4 75,6 70,5 71,7

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 109 630 108 795 – 133 002 119 204

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 
invånare 0–20 år 13 14,7 – 45,8 27,4

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år 41 38 – 27 34

Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7–15 år, (%) 23 21 – 27 18

2)  Senast tillgängliga resultat redovisas både för ”Riket” och för kommungruppen ”Större stad”, för ”Riket” redovisas värdet för  
alla kommuner, ovägt medel.

3)  Kommungruppen ”Större stad” avser, enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning, kommuner med  
minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare bor i den största tätorten. Medelvärdet för samtliga kommuner i gruppen  
”Större stad” redovisas.
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Stöd och omsorg

Flera utvecklingsområden finns inom stöd och omsorgens alla grenar. Inom äldreomsorgen har väntetiden  
till särskilt boende ökat de senaste tre åren. Jämfört med den genomsnittliga väntetiden bland större städer  
är väntetiden i Karlstad drygt en månad längre. Men de som har sitt boende i något av Karlstads kommuns 
särskilda boenden är lika nöjda som brukare i övriga landet. Däremot är de brukare som har hemtjänst i 
Karlstad inte lika nöjda som brukare av hemtjänst i övriga landet. För de brukare som behöver stöd enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har väntetiden halverats de senaste tre åren och väntetiden 
i Karlstad är väsentligt kortare än genomsnittet bland större städer.

När det kommer till väntetiden för de individer i Karlstad som behöver ekonomiskt bistånd som stöd för  
sin försörjning har den också förkortats de senaste åren. Karlstads resultat är bland de 25 procent bästa i landet. 
Samtidigt har också andelen som inte behövt fortsatt ekonomiskt bistånd inom ett år efter avslutat försörjnings-
stöd ökat i Karlstad till samma nivå som genomsnittet för landets övriga kommuner.

Stöd och omsorg, nyckeltal 2017
Karlstad 

2018 2019 Riket
Större 

stad

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, 
andel (%) – – – 76 75

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd, andel (%) 74 72 79 79 74

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, 
medelvärde 12 10 9 15 9

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare 5 197 5 343 – 4 289 5 239

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum 
avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde 344 193 169 156 232

Brukarbedömning gruppbostad LSS – Brukaren trivs alltid hemma,  
andel (%) – 71 – 80 82

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren får bestämma  
om saker som är viktiga, andel (%) – – – 73 73

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB),  
minus ersättning från Försäkringskassan enligt SFB, kr/invånare 6 165 6 539 – 6 720 7 569

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 65 86 92 67 61

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 
14 dagar, medelvärde 19 19 18 16 15

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng – – 64 51 54

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 83 82 83 82 80

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 87 82 82 90 88

Kostnad äldreomsorg, kr/invånare 80+ 193 130 201 736 – 249 532 240 729
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Samhälle och miljö

Området samhälle och miljö är brett och innefattar nyckeltal som bland annat mäter kommunens service  
till de som bor, verkar eller vistas i kommunen. Men också hur väl kommunen arbetar med återvinning och 
miljöhänsyn.

Delaktighetsindex är ett nytt nyckeltal inom KKiK som syftar till att ge en samlad bild över hur väl  
kommunen möjliggör för medborgare att vara delaktiga i kommunens utveckling, exempelvis genom medborgar-
dialog, en tillgänglig webbplats och möjlighet att lämna synpunkter samt kontakta kommunens förtroendevalda.  
För 2019 uppskattas det att medborgare i Karlstad har en relativt sett stor möjlighet till att delta i kommunens 
utveckling. Karlstads kommun har också en väldigt hög andel miljöbilar i kommunorganisationen. Det främsta 
utvecklingsområdet inom området samhälle och miljö är att korta handläggningstiden för bygglov. Karlstads 
kommun deltar inte i SKR:s nationella servicemätning som bedömer kommunens service till medborgare som tar 
kontakt med kommunen, varför inga jämförbara resultat finns att redovisa för nyckeltalen som mäter bemötande 
och svarstider för e-post och telefon. Servicemätningar genomförs istället kontinuerligt genom en annan metod.

Samhälle och miljö, nyckeltal 2017
Karlstad 

2018 2019 Riket
Större 

stad

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) – – – 84 87

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett  
direkt svar på en enkel fråga, (%) – – – 56 49

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) – – – 88 91

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng – – 71 59 61

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet,  
deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) 19 44 36 38 38

Elever på Svenska för invandrare, SFI, som klarat minst två kurser,  
av nybörjare två år tidigare, andel (%) 42 40 – 45 46

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera  
(status efter 90 dagar), andel (%) 42 41 – 47 47

Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) –  
Totalt, Nöjd-Kund-Index, NKI 69 69 74 73 74

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut  
för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar – 77 – 48 58

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till 
beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar – 41 – 10 23

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 498 483 – 499 463

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 69,7 69,7 70,9 34,5 58,9

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 32 31 – 30 42



FINANSIELL ANALYS
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EKONOMISKT UTFALL OCH STÄLLNING I KORTHET

I koncernen Karlstads kommun ingår förutom kommunen även de helägda bolagen inom Stadshuskoncernen 
samt delägda bolag, stiftelser och kommunalförbund där kommunen äger mer än 20 procent av aktiernas/
andelarnas röstvärde. Av störst ekonomisk betydelse är Karlstads Bostads AB, Karlstads Energi AB, Karlstads 
El- och Stadsnät AB samt den delägda Stiftelsen Karlstadshus.

• Koncernen visar ett bättre resultat än föregående år. Resultatet uppgår till 301 miljoner kronor jämfört med  
265 miljoner kronor år 2018.

• Investeringarna ökar till 1 440 miljoner kronor (1 286 mnkr). Soliditeten i stort sett oförändrad 45,6 procent  
(45,7 procent).

(mnkr) Koncernen Kommunen

Verksamhetens nettokostnader -4 687 -4 920

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 5 005 5 005

Finansnetto -17 22

Årets resultat 301 107

justerat resultat mot balanskrav – 103

i procent av skatteintäkter och utjämning – 2,1 %

Investering 1 440 1 063

Ökad nettolåneskuld (efter justering för reavinster och engångsposter) – 620

Soliditet 45,6 % 42,5 %

Soliditet inklusive hela pensionsåtagandet – 26,4 %

Skattesats – 21,27

FINANSIELL ANALYS – FYRA ASPEKTER
I nedanstående avsnitt görs en analys av koncernens och kommunens finansiella utveckling och ställning.  
Syftet är att identifiera finansiella problem och därigenom klargöra om man har en god ekonomisk hushållning 
eller inte. Analysen bygger på fyra perspektiv som är hörnstenar i modellen: resultat, kapacitet, risk och kontroll. 
Varje perspektiv analyseras med hjälp av ett antal ekonomiska begrepp och nyckeltal.

Resultat – I ett första läge kartläggs årets resultat och dess orsaker. Vilken balans har koncernen och  
kommunen haft över sina intäkter och kostnader under året och över tiden? Under detta perspektiv analyseras 
också investeringar och dess utveckling.
Kapacitet – Det andra perspektivet benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Här redovisas vilken 
finansiell motståndskraft koncernen och kommunen har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig 
är man för kommande lågkonjunkturer.
Risk – Under det tredje perspektivet risk analyseras den finansiella riskexponeringen. En god ekonomisk  
hushållning skapar möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder.  
Här diskuteras också borgensåtagande och den samlade pensionsskulden. 
Kontroll – Med det fjärde perspektivet kontroll avses hur ekonomiska målsättningar och planer följs. En god 
följsamhet mot budget ger bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Risk och 
kontroll hänger samman på så sätt att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer.
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RESULTAT
Årets resultat

 2015 2016 2017 2018 2019

Årets resultat (mnkr) -36 326 364 265 301

Procent av eget kapital vid årets början -0,7 6,4 6,7 4,6 5,0

Koncernen Karlstads kommun redovisar ett resultat ungefär i nivå med de senaste åren. Årets resultat  
uppgår till 301 miljoner kronor. Detta innebär att det egna kapitalet fortsätter att öka. Ökningen uppgår för år 
2019 till 5,0 procent. Merparten av resultatet och tillhörande ökning av eget kapital härrör från bolagskoncernen.

Investeringsvolym 
 2015 2016 2017 2018 2019

Kommunen 516 591 649 948 1 063

Karlstads Energi AB 81 39 42 46 52

Karlstads El- och Stadsnät AB 113 88 146 97 90

Karlstads Bostads AB 108 98 139 124 109

Övriga företag 41 28 41 71 127

Årets nettoinvesteringar (mnkr) 859 844 1 016 1 286 1 440

Årets nettoinvesteringar (mnkr) 1 131 859 844 1 016 1 286

Investeringsnivån fortsätter att öka och är återigen den högsta på de senaste fem åren. Årets investeringar uppgår 
till 1 440 miljoner kronor. De största investeringarna har även i år skett i kommunen med 1 063 miljoner kronor. 
Kommunens andel av de totala investeringarna är växande. Bland företagen kan nämnas Karlstads Bostads AB 
109 miljoner kronor, Karlstads El- och Stadsnät AB 90 miljoner kronor, Stiftelsen Karlstadshus 59,5 miljoner 
kronor och Karlstad Airport AB 43,2 miljoner kronor. 

KAPACITET
Soliditet 
(%) 2015 2016 2017 2018 2019

Soliditet 43,1 44,4 44,6 45,7 45,6

Soliditet inklusive hela pensionsåtagandet 26,5 29,0 30,5 32,6 33,4

Soliditeten som är ett mått på kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme ungefär oförändrad 
trots en hög investeringstakt tack vare en relativt hög resultatnivå. Inklusive pensionsåtagandet fortsätter 
kommunkoncernens soliditet att öka och uppgår nu till 33,4 procent.

FINANSIELL ANALYS – KOMMUNKONCERNEN
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Skuldsättningsgrad 
(%) 2015 2016 2017 2018 2019

Total skuldsättningsgrad (%) 56,9 55,6 55,4 54,3 54,4

varav avsättningsgrad 5,9 6,1 6,3 6,7 7,8

varav kortfristig skuldsättningsgrad 26,7 29,4 30,3 25,8 28,6

varav långfristig skuldsättningsgrad 24,3 20,0 18,8 21,9 18,0

Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad.  
Den totala skuldsättningen är ungefär oförändrad. Samtidigt har det under året skett en viss omfördelning  
från långfristig till kortfristig skuld.

RISK
Finansiella tillgångar
(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Aktier med mera 50 50 51 51 64

Långfristig utlåning 132 242 206 205 185

Kortfristig utlåning 0 2 0 0 0

Kortfristiga placeringar 34 39 16 0 0

Likvida medel 499 554 875 435 328

Totalt 715 887 1 148 691 577

Kommunkoncernen har betydande finansiella tillgångar. Dessa tillgångar är i form av såväl aktier, utlåning som 
likviditet. Merparten av den koncernexterna utlåning är till Värmlandskraft-OKG-delägarna 185 miljoner 
kronor. Likvida medel minskades under året och uppgick vid årsskiftet 328 miljoner kronor.

Finansiella skulder
(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Långfristiga lån 2 685 2 256 2 153 2 540 2 027

Kortfristiga lån 2 034 2 385 2 580 1 933 2 643

Totalt 4 719 4 641 4 733 4 473 4 670

Kommunkoncernens låneskuld ökade med 197 miljoner kronor under året och uppgick vid årsskiftet till 4 670 
miljoner kronor. Hela denna förändring ligger på kortfristiga skulder.

Pensionsåtagande
(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Avsättning till pensioner 345 362 383 412 463

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 1 957 1 877 1 820 1 730 1 687

Totalt 2 302 2 239 2 203 2 142 2 150

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär att större 
delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna del av pensionsskulden är dock viktig 
att beakta ur risksynpunkt. Det totala pensionsåtagandet var i stort sett oförändrat under året. 
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Sammanfattande analys

Årets resultat 301 miljoner kronor i kommunkoncernen är i linje med de senaste årens. Detta bidrar till att 
soliditeten i stort sett var oförändrad trots en fortsatt mycket hög investeringsnivå i synnerhet i kommunen.
 
Bolagen i siffror

Kommunen/bolag/stiftelse Andel, %

Balans-  
omslutning  

mnkr Soliditet %
Omsättning 

mnkr

Resultat före 
boksluts 

disposition och 
skatt mnkr

Karlstads kommun 100 10 436 42,5 6 565 106,9

Koncernen Karlstads Stadshus AB – – – – –

Karlstads Stadshus AB, moderbolag 100 727,7 26,6 0,0 17,6

Karlstads Bostads AB 100 2 673,6 35,6 555,2 139,1

Karlstads Energi AB 100 1 864,4 53,5 1 038,4 85,1

Karlstads El- och Stadsnät AB 100 794,2 53,2 242,8 66,9

Karlstads Parkerings AB 100 18,5 17,2 24,3 6,9

Mariebergsskogen AB 100 31,5 80,1 11,3 -23,7

Karlstad Airport AB 100 122,3 44,6 26,7 -34,6

MittNät AB 62,6 2,6 77,4 7,3 0,1

Vindpark Vänern Kraft AB 100 12,7 85,8 26,0 6,7

Övriga bolag och stiftelser m.m.

Tåsans Kraft AB 60 103,1 4,0 13,3 0

Vänerhamn AB 31 55,8 74,7 53,2 3,8

Visit Karlstad AB 49 9,0 52,8 20,7 -0,7

Stiftelsen Karlstadshus 60 492,5 22,8 112,5 8,8

Stiftelsen Karlstads Studentbostäder 100 10,2 97,6 1,8 0,3

Karlstad-Grums vattenverksförbund 42 8,2 22,5 2,1 0,1

Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund 62,3 82,0 27,9 82,6 0,2
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RESULTAT
Årets resultat

 2015 2016 2017 2018 2019

Årets resultat (mnkr)  -159  154  196  50  107 

Procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning  -3,7  3,4  4,1  1,0  2,1 

Procent av eget kapital vid årets början  -3,9  3,9  4,8  1,2  2,6 

Kommunen redovisar ett positivt resultat 2019 på 107 miljoner kronor. Årets resultat motsvarar drygt 2 procent 
av skatte-intäkter, generella statsbidrag och utjämning. Det innebär att det egna kapitalet ökade under året med 
2,6 procent.

Resultatet i årsredovisningen påverkas i hög grad av jämförelsestörande poster och reavinster. En mer rätt-
visande bild av årets resultat visas om justering sker för sådana poster.

Första steget är beräkningen av balanskravsresultatet, där justering sker för reavinster. Härefter sker en 
justering för övriga poster under rubriken ”Resultatanalys”.

Balanskravsresultat 
 2015 2016 2017 2018 2019

Årets resultat enligt resultaträkningen -159 154 196 50 107

– reducering av samtliga realisationsvinster -52 -44 -25 -5 -4

Balanskravsresultat -211 110 171 45 103

Synnerliga skäl

Inlösen av hyresavtal 12 – – – –

Underskott att återställa -199 – – – –

Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet justeras för de realisationsvinster som uppstått 
under året. Reavinster har i huvudsak genererats från försäljning av villatomter. Justeringen ger ett balanskravs-
resultat på 103 miljoner kronor vilket är betydligt högre än föregående år, men något lägre än 2016 och 2017.  
Fram till 2015 har kommunen uppfyllt balanskravet varje år sedan det infördes år 2000. 2015 års underskott 
återställdes 2016 och 2017.

Resultatanalys 
 2015 2016 2017 2018 2019

Årets resultat enligt resultaträkningen -159 154 196 50 107

Justering för engångsposter

realisationsvinster -52 -44 -25 -5 -4

elproduktionen 24 1 24 2 -31

exploatering -13 -8 -77 -31 -5

återbetalning från AFA -34 – – – –

förtida stängning OKG 289 – – – –

nedskrivning aktier OKG 19 – – – –

inlösen hyresavtal – – – – –

deponi – – -11 – –

förlikningskostnader översvämning – – – 9 –

Underliggande resultat 86 103 129 25 67

AFA = AFA försäkring
OKG = Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB

FINANSIELL ANALYS – KOMMUNEN
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Även i årets resultat ingår ett antal engångsposter. Reavinsten är betydligt lägre jämfört med de tre första  
åren under perioden men ligger i nivå med föregående år. Reavinsten avser främst försäljning av villatomter.  
Den samlade elproduktionen visar för första gången under femårsperioden ett positivt resultat till följd av  
högre elpriser. För exploateringsverksamheten redovisas en nettointäkt på 5 miljoner kronor vilket i huvudsak 
genereras från projektet Stockfallet.

Det underliggande resultatet hamnar på 67 miljoner kronor vilket är en högre nivå jämfört med föregående år, 
men lägre än de övriga åren under den senaste femårsperioden.

Utveckling av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning samt nettokostnader
 2015 2016 2017 2018 2019

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, ökning (mnkr)  178  246  237  133  39 

Procentuell ökning  4,3  5,7  5,2  2,7  0,8 

Nettokostnad ökning (mnkr)  373  -46  191  290  -31 

Procentuell ökning (inklusive OKG)  9,0  -1,0  4,3  6,2  -0,6 

Procentuell ökning (exklusive OKG)  2,0  5,7  4,3  6,2  -0,6 

OKG = Oskarshamnsverkets kraftgrupp AB

En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de intäkter vi 
får genom skatter, generella statsbidrag och utjämningssystemet. År 2019 ökar skatteintäkterna mer än netto-
kostnaderna som minskar och enligt tabellen får vi en negativ nettokostnadsökning eftersom nettokostnaden är 
lägre 2019 jämfört med 2018 vilket i huvudsak förklaras av att verksamheten för kollektivtrafik har flyttats över 
till Region Värmland från och med årsskiftet 2019. Skatteintäkternas ökningstakt är dock betydligt lägre än 
föregående år och lägst under femårsperioden. Även mellan 2015 och 2016 är nettokostnadsökningen negativ, innan 
vi justerar för den stora engångspost som uppstod 2015 till följd av förtida stängningen vid OKG. Om vi bortser 
från den kostnaden får vi en nettokostnadsökning som ligger i nivå med ökningen av skatteintäkterna 2016.

Nettokostnadsandel
Olika kostnaders andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (%) 2015 2016 2017 2018 2019

Verksamheten  97,6  90,8  90,0  93,3  91,5 

Avskrivningar  6,2  6,5  6,4  6,4  6,8 

Nettokostnad före finansnetto  103,8  97,3  96,4  99,7  98,3 

Finansnetto  -0,1  -0,6  -0,5  -0,7  -0,4 

Nettokostnad totalt  103,7  96,7  95,9  99,0  97,9 

Nettokostnad totalt exkl OKG 97,0 – – – –

OKG = Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB

Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ett sätt  
att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel de löpande verksamhetskostnaderna tar i anspråk av 
skatteintäkter och bidrag.

Tabellen ovan har kopplingar till föregående tabeller. Nettokostnadernas andel av dessa intäkter har under 
året minskat eftersom verksamhetens nettokostnad i år minskar och därmed är lägre än skatteintäktsökningen.
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Investeringsvolym 
 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringar exklusive exploatering  491  480  574  894  1 116 

Investeringsbidrag -1 -54 -19 -32 -96

Exploateringsområden  25  112  75  54  43 

Årets nettoinvesteringar (mnkr) 515 538 630 916 1 063

Årets resultat + avskrivningar (mnkr) 108 452 508 370 448

i förhållande till årets nettoinvesteringar (%) 21 84 81 40 42

Årets nettoinvesteringar uppgår till 1 063 miljoner kronor, vilket är den hösta nivån under perioden. Vid årets 
slut återstår 500 mnkr av investeringsanslagen bortsett från exploatering. De största investeringarna har gjorts 
inom teknik- och fastighetsnämndens skattefinansierade verksamhet med 864 miljoner kronor netto. Under året 
har investeringsbidrag erhållits med 96 miljoner kronor. Inom exploateringsområden har 43 miljoner kronor 
investerats. En utförligare beskrivning av investeringarna redovisas i avsnittet Investeringsredovisning.

Avskrivningsmedlen bidrar tillsammans med årets resultat till att skapa ett utrymme för investeringar. 
Relationen mellan denna summa och de faktiska nettoinvesteringarna ger en indikation på om investerings-
volymen leder till påfrestningar på skuldsättningen eller likviditeten. Som framgår av tabellen ligger investering- 
arna under de senaste åren på en betydligt högre nivå än det utrymme som skapats från årets verksamhet. Här 
ska påpekas att måttet inte är det samma som det som gäller i kommunens ekonomiska mål, där även pensions-
åtagande beaktas och bland annat reavinster avräknas.

KAPACITET
Soliditet 
(%) 2015 2016 2017 2018 2019

Soliditet  42,3  43,6  43,3  43,8  42,5 

Soliditet inklusive hela pensionsåtagandet  21,2  23,6  24,9  26,3  26,4 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. Med utgångspunkt från balansräkningen uppgår  
soliditeten till 43 procent och har därmed försämrats något jämfört med föregående år.

För att få ett mer relevant mått på soliditeten måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas 
utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Om detta åtagande, som vid årsskiftet uppgick till 
1 686 miljoner kronor, läggs in i balansräkningen blir kommunens soliditet 26,4 procent. Ansvarsförbindelsen 
minskar numera årligen som en följd av pensionsutbetalningar avseende detta äldre pensionsavtal vilket, allt 
annat lika, leder till en förstärkning av soliditeten.

 
Skuldsättningsgrad 
(%) 2015 2016 2017 2018 2019

Total skuldsättningsgrad (%)  57,7  56,4  56,7  56,2  61,1 

varav avsättningsgrad  3,6  3,7  3,8  4,2  6,0 

varav kortfristig skuldsättningsgrad  31,3  35,6  36,9  31,2  35,5 

varav långfristig skuldsättningsgrad  22,8  17,0  16,0  20,7  19,6 

Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. 
Kommunens totala skuldsättningsgrad har ökat under året. Det har skett en viss förskjutning mot kortsiktig 
skuldsättning under året. Orsaken är huvudsakligen att den utestående skuldens lån blivit något kortare.
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RISK
Finansiella tillgångar
(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Aktier med mera 348 348 350 350 350

Långfristig utlåning 3 045 2 841 2 673 2 486 2 371

Kortfristig utlåning 0 4 0 0 0

Likvida medel 448 499 801 351 256

Totalt 3 841 3 692 3 824 3 187 2 977

Kommunen har stora tillgångar i den kommunala bolagskoncernen. Dessa tillgångar är i form av såväl aktier 
som utlåning till bolagen. I bolagskoncernen ingår företag med betydande värden inom huvudsakligen energi- 
och bostadssektorn. Kommunens finansiella tillgångar har minskat jämfört med föregående år. Orsaken är en 
kombination av minskade skulder hos de kommunala bolagen och en lägre kassalikviditet i kommunen. 
 
Finansiella skulder
(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Långfristiga lån 1 997 1 469 1 382 1 794 1 307

Kortfristiga lån 1 680 1 879 1 782 1 381 2 694

Kommuncertifikat 400 550 845 585 0

Totalt 4 077 3 898 4 009 3 760 4 001

Kommunens finansiella skulder har ökat under året. Detta är, i allt väsentligt, en följd av årets stora 
investeringar.

Pensionsåtagande
(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Avsättning till pensioner 319 337 354 383 431

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 1 956 1 876 1 820 1 730 1 686

Totalt 2 275 2 213 2 174 2 113 2 117

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär att större 
delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna del av pensionsskulden är dock lika 
viktig att beakta ur risksynpunkt. Det totala pensionsåtagandet har ökat under året med 4 miljoner kronor.  
En minskning har skett i den del av åtagandet som utgörs av en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen, 
medan avsättningen till pensioner ökat. Kommunen gör inte finansiella placeringar för pensionsåtagandet, utan 
hela förpliktelsen återlånas i verksamheten. Härigenom begränsas kommunens låneskuld. 
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Borgensåtagande
(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Karlstads Stadshus AB 400 475 475 475 475

Karlstads Energi AB 55 55 55 55 55

Övriga kommunala företag 0 0 0 0 0

Värmlandskraft-OKG-delägarna 171 171 171 261 260

Bostadsrättsföreningar 77 76 73 69 66

Övriga 4 3 3 3 3

Totalt 707 780 777 863 859

Kommunens borgensåtagande har minskat med 4 miljoner kronor under året. Förändringen ligger i åtagandet 
mot bostadsrättsföreningar. Totalt sett utgör moderbolaget i den kommunala bolagskoncernen Karlstads 
Stadshus AB det största åtagandet. Orsaken är nuvarande skattelagstiftning som nödvändiggör att moderbolaget 
lånar externt med kommunal borgen i stället för att låna från kommunen som övriga helägda kommunala bolag. 

KONTROLL
Budgetavvikelse totalt
(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Budgetavvikelse årets resultat -220 +65 +12 -49 +4

Varav 

nämndernas nettokostnader +36 +34 +33 -87 -13

verksamhetens nettokostnad övrigt -217 +32 +48 +38 -14

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning -20 -6 +46 -13 +34

finansnetto -19 +5 -4 +13 -3

extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0

En viktig del för att uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns en god budgetföljsamhet i kommunen. 
Under perioden har tre av fem år visat positiva budgetavvikelser totalt, även om enskilda områden visat nega-
tiva avvikelser. Årets resultat ligger sammantaget 4 miljoner kronor högre än budgeterat resultat.

Nämnderna redovisar sammantaget en negativ budgetavvikelse på 13 miljoner kronor, vilket totalt sett är 
en förbättring med 61 miljoner kronor jämfört med bedömningen som gjordes i samband med delårsbokslutet. 
Största underskottet mot årsbudget redovisas inom arbetsmarknads- och socialnämnden och beror främst på 
höga kostnader för externa placeringar. Underskott mot årsbudget redovisas även för vård- och omsorgsnämn-
den i huvudsak till följd av ökade volymer inom hemtjänst, LSS och personlig assistans. Flertalet nämnder 
fortsätter att nyttja sina egna kapital enligt tidigare plan för respektive verksamhet. De olika nämndernas 
budgetavvikelser beskrivs i avsnittet ”Driftredovisning”.

”Verksamhetens nettokostnad övrigt” består bland annat av nettot av arbetsgivaravgifter, pensioner, avskriv-
ningar samt internt fördelade kapitaltjänstkostnader. Utfallet ger ett nettounderskott på sammantaget 14 
miljoner kronor. Årets reavinst uppgår till närmare 4 mnkr och genereras till största delen från försäljning av 
villatomter. Exploateringsverksamheten visar ett nettoresultat på 5 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor 
lägre än budgeterat och avser främst nettointäkter för projektet Stockfallet. För elproduktionen redovisas ett 
budgetöverskott på drygt 1 miljoner kronor till följd av högre elpriser. Det råder fortsatt stor osäkerhet kring 
möjligheten av få ersättning för förlorad produktion efter generatorhaveriet i Tåsans Kraft AB som inträffade 
2017. Kapitaltjänstkostnadernas påverkan på resultatet har ökat med 7 miljoner kronor jämfört med budget. 
En stor del kan förklaras av förändrade aktiveringstidpunkter men även lägre intäkter för internränta från 
VA-kollektivet.
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Vi utgår från Skandias senaste pensionsprognos från december. Sammantaget har pensionskostnaderna ökat med 
drygt 18 miljoner kronor jämfört med budget. Det är främst pensionsskulden som ökat bland annat till följd av 
ett högre löneunderlag jämfört med tidigare bedömning. Det beror sannolikt på att nyanställda kommer in på 
en högre lönenivå än förväntat, vilket också bidrar till att kostnaden för den avgiftsbestämda pensionen ökar 
jämfört med en tidigare bedömning.

I verksamhetens personalkostnader ingår ett påslag som ska täcka del av pensionskostnaderna, intern- 
debiterade pensioner vilka blev 1 miljoner kronor högre jämfört med budget. Då personalomkostnadspålägget 
till viss del består av schabloner med utgångspunkt från löneunderlaget, vilket innebär att posten direkt påver-
kas av löneunderlagets storlek.

Nettosumman av årets skatteintäkter, utjämning och statsbidrag är 34 miljoner kronor högre jämfört med 
budget. Inkomstutjämningen har förbättrats till följd av reviderat utfall av befolkningsprognosen för inneva-
rande år. Utöver detta har skatteintäkterna blivit högre jämfört med budget till följd av uppreviderat skatteun-
derlag vilket i huvudsak beror på en högre sysselsättningsnivå.

Finansnettot har försämrats med nära 3 miljoner kronor jämfört med budget, vilket huvudsakligen orsakats 
av en kombination av minskad utlåning till bolagen samt av en allmänt lägre räntenivå än förväntat.

Prognossäkerhet 
(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Årets resultat  -159  +154  + 196  +50  +107 

Skillnad mot prognos i delårsrapport  -249  +85  + 67  +19  +67 

Varav

Nämnderna +61 +38 +1 +38 +61

Reavinst, exploatering, el +13 +33 -11 +33 +2

Övrigt +11 -4 +29 -4 +4

Årets resultat är 67 miljoner kronor högre jämfört med den prognos som gjordes i delårsbokslutet. 
Prognossäkerheten hos nämnderna är viktig för kommunens möjligheter att ha kontroll över den finansiella 
utvecklingen. Under hösten har flera nämnder uppvisat bättre prognoser och utfallet för nämnderna sammantaget 
har förbättrats med 61 miljoner kronor jämfört med delårsprognosen. Enskilda nämnder visar större prognosav-
vikelser, vilket innebär att nämnderna fortsatt behöver förbättra prognossäkerheten gällande sina verksamheter.

Flera nämnder aviserade att de prognostiserade underskott mot årsbudget redan i samband med fyramånaders- 
uppföljningen och att de behövde finansiera den årliga driften med hjälp av tidigare års överförda överskott.  
Då detta inte är hållbart över tid fick nämnderna, i samband med kommunfullmäktiges hantering av ärendet  
i juni, i uppdrag att begränsa den negativa avvikelsen under året samt redovisa en ekonomisk plan med syfte  
att hantera kommande år utan att nyttja det egna kapitalet.

Elproduktionens intäkter är drygt 5 miljoner kronor högre än vid tidigare bedömning samtidigt som reavin-
sterna är drygt 2 miljoner kronor lägre. Prognoserna över exploateringsverksamheten är svårbedömda men 
stämmer relativt väl jämfört med bedömningen vid delåret. Övriga avvikelser orsakas främst av högre kostnader 
gällande kapitalkostnader, pensionskostnader och finansnettot samt en något mer optimistisk skatteprognos från 
SKR jämfört med tidigare bedömningar.

Känslighetsanalys 

En kommun påverkas av händelser som på kort sikt kan vara svåra att påverka. Ett sätt att göra detta tydligt  
är att upprätta en känslighetsanalys för att visa hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. För att 
möta sådana förändringar är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt.  
Som jämförelse anges även effekten av en förändrad utdebitering med 10 öre.



76 KARLSTADS KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2019

FÖRVALT N ING SBER ÄT T EL SE

Kommunens personalkostnader uppgår till närmare 3,9 miljarder kronor och därigenom får utfallet av 
löne-rörelsen stor betydelse. Av tabellen framgår att en löneökning med en procent motsvarar nästan 39 
miljoner kronor.

Av stor betydelse är även förändringar i skatteunderlagets utveckling och förändringar av statsbidragen,  
vilket framgår av tabellen ”Budgetavvikelse totalt” (2015–2019).

Händelse (mnkr) Händelse (mnkr)

Löneökning med 1 % 39 Inkomstutjämning 1 % 8

Prisökning 1 % på varor och tjänster 19 Kostnadsutjämning 1 % 3

Förändring av försörjningsstöd 10 % 10 Förändrad skattesats 10 öre 21

Ränteförändring 1 % (nettoeffekt) 18 Skattekraftsutveckling 0,1 % 5

AVSTÄMNING AV EKONOMISKA MÅL
Resultatmål
(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 4 351 4 597 4 834 4 966 5 005

Resultatmål (2 %) 87 92 97 99 100

Resultat (justerat enligt nedan) -199 110 171 45 103

Jämförelse med resultatmålet -286 +18 +74 -54 +3

Kommunens ekonomiska mål ska stämmas av över en femårsperiod. Härigenom finns det möjlighet att balan-
sera ett sämre utfall under en lågkonjunktur med bättre resultat under år med en starkare utveckling av skatte-
underlaget. Resultatmålet innebär att resultatet ska uppgå till minst två procent av kommunens totala skattein-
täkter och generella statsbidrag. Avstämningen avser kommunens resultat efter avstämning av balanskravet, det 
vill säga realisationsvinster får inte tillgodoräknas. Årets resultat justeras med reavinster på 4 miljoner kronor. 
En ytterligare begränsning finns genom att högst 45 miljoner kronor får tillgodoräknas av elproduktionens 
intäkter vilket inte varit aktuellt under perioden. Resultatet för 2019 ligger 3 miljoner kronor över resultatmålet. 
För perioden som helhet ligger resultatet 244 miljoner kronor lägre än resultatmålet. En mer rättvisande bild ges 
om justering görs för engångsposterna kopplat till Oskarshamn 2015. Den justerade resultatnivån som bättre 
speglar den ordinarie verksamheten är god och snittet över femårsperioden ligger på strax över 2 procent.

Finansieringsmål 
 Förändring av nettoskulden (belopp i mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Likvida medel 269 51 302 -450 -95

Utlåning -463 -204 -168 -187 -115

Summa tillgångsförändring -194 -153 134 -637 -210

Låneskuld -147 -328 -184 12 826

Kommuncertifikat 400 150 295 -260 -585

Avsättningar pensioner med mera 12 18 29 38 209

Pensioner äldre än 1998 -57 -80 -56 -90 -43

Summa skuldförändring 208 -240 84 -300 406

Nettoskuldförändring 402 -88 -50 337 616

Justering

reavinster 52 44 25 5 4

övrigt -308 0 0 0 0

Justerad nettoskuldförändring 146 -44 -25 342 620

Negativt belopp innebär minskad nettoskuld.
Positivt belopp innebär ökad nettoskuld.
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Totalt över den aktuella femårsperioden har nettoskulden ökat med 1 217 miljoner kronor. Den faktiska netto-
skuldförändringen justeras i nästa steg för reavinster som inte får tillgodoräknas, men även för övriga poster som på 
ett missvisande sätt påverkar nettolåneskulden. Under 2015 har beslutet om att stänga två reaktorer vid 
Oskarshamnsverken medfört en exceptionellt stor engångskostnad för kommunen (308 miljoner kronor) vilket i 
hög grad påverkar nettoskulds-förändringen. Denna kostnad ligger dessutom vid sidan av den ordinarie verksamhe-
ten, varför justering gjordes även för den posten. Någon motsvarande post har inte uppstått varken 2016, 2017, 
2018 eller 2019.

Med hänsyn tagen till dessa justeringar ökar nettoskulden med 1 039 miljoner kronor under femårsperioden. 
Även den justerade nettoskuldsförändringen varierar kraftigt mellan åren, vilket framgår av tabellen. Detta 
förklaras delvis av att resultatnivåerna skiljt mellan åren men framför allt av att investeringsvolymen varierat 
kraftigt. Härutöver minskar den äldre pensionsskulden (ansvarsförbindelsen) varje år under perioden.

Uppdelning mellan avgiftsfinansierad och skattefinansierad verksamhet

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska en uppdelning ske mellan avgiftsfinansierad och skattefinansierad 
verksamhet vid avstämning av finansieringsmålet. Under den senaste femårsperioden har låneskulden justerat  
för reavinster ökat för den avgiftsfinansierade verksamheten med 260 miljoner kronor och för den skattefinansie-
rade verksamheten ökat med 779 miljoner kronor.

Förändring av nettoskuldsättning (belopp i mnkr, uppdelning på avgiftsfinansierad och 
skattefinansierad verksamhet) 2015 2016 2017 2018 2019

Justerad nettoskuldförändring  146  -44  -25  342  620 

Varav

avgiftsfinansierad verksamhet  71  21  31  53  84 

skattefinansierad verksamhet  75  -65  -56  289  536 

Tabell: Förändring av nettoskulden (belopp i mnkr, uppdelning på avgiftsfinansierad och skattefinansierad verksamhet)

Kommunfullmäktige har i samband med budgetbesluten under de senaste åren godkänt en avvikelse från 
finansieringsmålet för den skattefinansierade verksamheten. Under 2019 har kommunfullmäktige godkänt  
att låneskulden för den skattefinansierade verksamheten får öka med 507 miljoner kronor, varav 100 miljoner 
kronor avser exploateringsverksamheten. Beslutet grundades på den reviderade budgetens investeringsnivå och 
kommun-ledningskontorets bedömning av hur stor del som skulle genomföras under året. Avstämningen visar 
att nettolåneskulden för den skattefinansierade verksamheten ökar ytterligare för det enskilda året, vilket i  
huvudsak förklaras av en högre investeringsvolym.

Till följd av främst ett högre investeringsutfall under 2019 uppnås inte det finansiella målet avstämt för 
femårsperioden avseende den justerade nettoskuldsförändringen.

EXPLOATERINGSVERKSAMHET
Driftredovisning – exploatering
(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter 15 9 118 38 9

Kostnader 2 1 41 7 4

Resultat 13 8 77 31 5

 
Nettointäkten från exploateringsverksamheten 2019 uppgår till 5 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor 
lägre än budgeten på 7 miljoner kronor. Nettointäkten kommer främst från projektet Stockfallet etapp 4. 
Nettointäkten varierar mellan åren, mycket beroende på statusen i de projekt som pågår.

Investeringsredovisning – exploatering
(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Exploateringsområden 25 112 75 54 44
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Årets investeringar inom exploateringsområden uppgår 2019 till 44 miljoner kronor vilket är 335 miljoner 
kronor lägre än budgeten på 378 miljoner kronor. Det stora överskottet mot budget förklaras av tidsförskjut-
ningar för en rad projekt. Årets större projekt Kanoten, Stockfallet, Inre hamn, Jakobsberg Östra och 
Bråtebäcken beskrivs närmare i investerings- och exploateringsredovisningen nedan.

Kassaflöde- exploatering
(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Nettointäkter 13 8 77 31 5

Exploateringsområden -25 -112 -75 -54 -44

Lagertillgångar -6 36 -62 -2 -10

Kassaflöde -18 -68 -60 -25 -49

 
Kassaflödet från 2019 års exploateringsverksamhet bidrar till att öka kommunens låneskuld med 49 miljoner 
kronor. I och med det tidigare principbeslutet om att mark för annat ändamål än småhus uteslutande ska 
upplåtas med tomträtt tillgodogör sig kommunen löpande avkastning från tomträtterna istället för höga en-
gångsintäkter för friköp. Detta påverkar dock kassaflödet från exploateringsverksamheten negativt under en-
skilda år medan det över tid genererar intäkter. Intäkter från tomträttsavgälder ingår inte i kassaflödet ovan.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING – EXPLOATERING
En rad större exploateringsprojekt pågår de kommande åren. På Stockfallet kommer en ny väganslutning  
till riksväg 63 och infrastruktur för att nå ytterligare områden att byggas. Tidpunkt för byggstart är osäker.  
En ny detaljplan gällande skola och idrottshallar pågår och förväntas vara klar under 2020/2021.

För Jakobsberg etapp 2 pågår arbetet med att ta fram detaljplan. Planförslaget innehåller omkring  
3 500 bostäder där all mark är kommunal. Initialt kommer det krävas stora investeringar i infrastruktur  
för att tillgängliggöra byggrätterna.

Kanoten förväntas att pågå ytterligare ett tiotal år innan det är färdigt. Färdigställandet av sista etappen av 
Packhusgatan fram till Sjömansgatan är upphandlad och ingår i Vikenförbindelsen, byggnationen väntas vara klar 
under slutet på 2020. Kommunen har kvar två byggrätter som kan bebyggas när kajen är färdig och en justering av 
gällande detaljplan har genomförts. Peab och KBAB förväntas påbörja bostadsproduktion under 2020.

Det pågår tre detaljplanearbeten inom Dingelsundet. Två av dem, östra och västra Dingelsundet, omfattar  
ny villabebyggelse. Den tredje omfattar del av Dingelsundsvägen samt korsningen med Skoghallsvägen.

Detaljplanen för Sundsta Torg har efter överprövning vunnit laga kraft. Förskjutning av tidsplan har påverkat 
såväl byggpriser som markpriser. Projektering av allmänplats och anläggningar pågår och under 2020 kommer 
torgytan att projekteras. Entreprenad väntas kunna starta under 2021. 

UTVÄRDERING AV DEN EKONOMISKA STÄLLNINGEN
Den ekonomiska ställningen utvärderas bland annat genom att jämföra ett antal strategiska nyckeltal med våra 
åtta jämförelsekommuner.

Vid en jämförelse med andra kommuner måste man vara medveten om att förhållandena kan skilja sig åt. 
Det kan gälla andelen verksamhet som drivs i bolagsform eller i kommunalförbund, och det kan gälla hur 
mycket verksamhet som överhuvudtaget bedrivs inom koncernen. Värden för den samlade koncernen är det 
mest rättvisande.

Pensionsåtagandet som ligger utanför balansräkningen har stor betydelse när man ska bedöma den ekonomiska 
ställningen. Tabellen nedan är därför sorterad efter soliditetsmåttet inklusive hela pensionsåtagandet för hela 
koncernen. Jämförelsen visar att Karlstad står sig väl i jämförelsen och har det tredje högsta soliditetsmåttet.
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FÖR VALT N ING SBER ÄT T EL SE

Förhållandena för ett år sedan, vid utgången av 2018

Soliditet kommunen Soliditet koncernen

Kommun

Enligt  
balans- 

räkningen

Inklusive 
pensions- 
åtagande

Enligt  
balans- 

räkningen

Inklusive 
pensions- 
åtagande

 Luleå 67,8 44,3 57,9 44,8

 Gävle 41,9 25,2 45,7 34,3

 Karlstad 43,8 26,3 45,7 32,6

 Linköping 77,1 62,3 37,3 30,8

 Växjö 55,1 27,5 36,6 26,6

 Örebro 32,5 21,4 33,7 23,9

 Kalmar 47,8 18,0 31,4 17,8

 Jönköping 39,2 15,7 31,1 17,2

 Sundsvall 22,0 5,3 21,2 7,3

SAMMANFATTANDE ANALYS 
Kommunens resultat uppgår till 107 miljoner kronor vilket är betydligt högre än föregående år och något högre än 
budget. Balanskravet uppnås med god marginal. Årets resultat motsvarar drygt 2 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. En positiv aspekt är att skatteintäkter och utjämning ökat något mer än 
nettokost-naderna. Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet justeras för de realisationsvinster 
som uppstått under året vilket ger ett balanskravsresultat på 103 miljoner kronor, vilket även det är betydligt högre 
än föregående år. Periodens nettoinvesteringar uppgår till 575 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning på 21 
miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Soliditeten har förbättrats något under året, även med 
hänsyn taget till det totala pensionsåtagandet.

Kommunens ekonomi på sikt

Efter att kommunfullmäktige behandlade budget för 2019–2021 vid sitt sammanträde i juni 2018 har därefter 
nya prognoser beaktats, bland annat för skatteintäkter, inkomstutjämning, kostnadsutjämning, elproduktion och 
kapitalkostnader. Nya kommunfullmäktige som tillträdde efter valet behandlade budget för perioden 2019–2021 
på nytt i december. Den generella uppräkningen för pris- och löneökningar uppgår till en procent för 2019 och 
2020 men ligger enligt det beslutet kvar på två procent för 2021. Dessutom har prognoserna för förskolebarn, 
elever och antalet äldre uppdaterats och ramarna har justerats för berörda nämnder.

Sammantaget innebar de uppdaterade prognoserna inför decemberbeslutet förbättringar för samtliga år 
jämfört med den budget som behandlades i kommunfullmäktige i juni. Nya uppdaterade prognoser tas fram 
löpande och de ekonomiska förutsättningarna uppdateras inför vårens arbete med kommande budget.

Beslutet ställer fortsatt ökade krav på nämnderna att anpassa sin verksamhet till de snävare budgetramarna 
även under 2019. Nämndernas förmåga att hantera dessa förutsättningar är viktig för kommunens fortsatta 
ekonomiska utveckling.
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Belopp i mnkr Not
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Koncern 

Budget 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019
Kommun 

Budget 2019

Verksamhetens intäkter 1 3 365,0 3 269,6 3 614,6 1 669,7 1 560,5 –

Verksamhetens kostnader 2–3, 9 -7 463,2 -7 346,8 -7 621,4 -6 300,7 -6 139,6 –

Avskrivningar 4 -603,7 -610,1 -631,6 -320,0 -341,1 –

Verksamhetens nettokostnader – -4 701,9 -4 687,3 -4 638,4 -4 951,0 -4 920,2 -4 892,2

Skatteintäkter 5 4 319,4 4 354,6 4 973,2 4 319,4 4 354,6 4 356,2

Generella statsbidrag och utjämning 6 647,0 650,3 – 647,0 650,3 614,5

Verksamhetens resultat – 264,5 317,6 334,8 15,4 84,7 78,5

Finansiella intäkter 7 18,4 12,7 22,3 43,1 42,5 50,0

Finansiella kostnader 8 -17,8 -29,6 -35,0 -8,4 -20,3 -25,0

Resultat efter finansiella poster – 265,1 300,7 322,1 50,1 106,9 103,5

Extraordinära poster – – – – – – –

Årets resultat 10 265,1 300,7 322,1 50,1 106,9 103,5

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING

Belopp i mnkr Not
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 11 4,6 17,4 2,4 1,7

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 12 10 013,6 10 304,0 4 907,2 5 215,9

Maskiner och inventarier 13 294,3 286,0 187,1 175,3

Pågående investeringar 14 1 221,1 1 622,4 1 032,9 1 373,0

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar med mera 15 51,0 64,3 349,6 349,6

Uppskjuten skattefordran 6,6 5,5 – –

Långfristiga fordringar 16 204,6 185,3 2 485,9 2 370,8

Summa anläggningstillgångar 11 795,8 12 484,9 8 965,1 9 486,3

Bidrag till infrastruktur 17 – 167,6 – 167,6

Omsättningstillgångar

Förråd 105,5 126,4 54,2 65,4

Kortfristiga fordringar 18 870,0 780,5 515,5 460,8

Kassa och bank 19 434,6 328,5 351,0 256,2

Summa omsättningstillgångar 1 410,1 1 235,4 920,7 782,4

SUMMA TILLGÅNGAR 13 205,9 13 887,9 9 885,8 10 436,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 20

Årets resultat 265,1 300,7 50,1 106,9

Övrigt Eget kapital 5 764,9 6 028,0 4 283,2 4 333,3

Summa eget kapital 6 030,0 6 328,7 4 333,3 4 440,2

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 25 412,4 462,7 382,7 431,4

Övriga avsättningar 21 468,7 624,7 34,5 194,8

Summa avsättningar 881,1 1 087,4 417,2 626,2

Skulder

Långfristiga skulder 22 2 888,9 2 503,9 2 046,6 1 669,1

Kortfristiga skulder 23 3 405,9 3 967,9 3 088,7 3 700,8

Summa skulder 6 294,8 6 471,8 5 135,3 5 369,9

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 13 205,9 13 887,9 9 885,8 10 436,3

Ställda panter och borgensförbindelser

Borgensförbindelser 24 862,6 859,2 862,6 859,2

Pensionsförpliktelser 25 1 729,9 1 686,6 1 729,5 1 686,2

Kraftproduktionsanläggningar 30 – – – –

Solidarisk borgen 31 – – – –
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Belopp i mnkr Not
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 10 265,1 300,7 50,1 106,9

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 26 676,8 669,9 360,3 388,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 941,9 970,6 410,4 495,6

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet 27 84,3 -81,8 103,5 -70,9

I Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 026,2 888,8 513,9 424,7

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 28 -0,6 -8,1 -0,1 –

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 28 -1 285,9 -1 359,9 -948,2 -991,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 29 7,9 38,8 7,3 11,0

Förvärv finansiella anläggningstillgångar – -13,4 – –

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar – – – –

Investeringsbidrag 32,3 95,7 32,2 95,7

II Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 246,3 -1 246,9 -908,8 -884,3

Finansieringsverksamheten

Utlåning

Förändring kortfristig utlåning – – – –

Förändring långfristiga fordringar 0,9 20,3 187,4 114,1

Upplåning

Förändring kortfristig upplåning -653,3 712,3 -660,6 727,8

Förändring långfristiga skulder 431,7 -480,6 417,8 -477,1

III Kassaflöde från finansieringsverksamheten -220,7 252,0 -55,4 364,8

Förändring av likvida medel (I+II+III) -440,8 -106,1 -450,3 -94,8

Likvida medel vid årets början 875,4 434,6 801,3 351,0

Likvida medel vid årets slut 434,6 328,5 351,0 256,2

KASSAFLÖDESRAPPORT



84 KARLSTADS KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2019

F INANS IELL A R AP P OAR T ER

NOTHÄNVISNINGAR

RESULTATRÄKNING (BELOPP I MNKR)

Not 1 – Verksamhetens intäkter
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Försäljning med mera 587,8 629,4 431,0 471,5

Taxor, avgifter 561,2 494,5 441,1 376,9

Elverksamhet, fjärrvärme 920,2 972,5 64,7 98,4

Hyror och arrenden 732,2 742,6 188,8 202,6

Driftbidrag 563,6 430,6 544,1 411,1

Summa 3 365,0 3 269,6 1 669,7 1 560,5

Not 2 – Verksamhetens kostnader
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Personalkostnader 4 107,6 4 263,0 3 750,9 3 887,3

Inköp av el och vatten med mera för distribution 537,8 528,4 68,5 68,5

Material och tjänster 2 082,7 1 800,3 1 834,3 1 518,1

Lokalkostnader, fastighetsförvaltning 474,6 512,9 397,3 411,4

Bidrag och transfereringar 202,6 205,9 249,5 254,1

Kostnader för räkenskapsrevision 1,0 1,1 0,2 0,2

Skattekostnader 56,9 35,2 – –

Summa 7 463,2 7 346,8 6 300,7 6 139,6

Not 3 – Pensionsförpliktelse enligt blandad modell
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

I verksamhetens kostnader ingår:

årets nyintjänade pensionsförmåner 164,5 198,8

utbetalning av pensioner 123,8 130,7

I finansiella kostnader ingår ränta för pensioner 9,3 13,0

Summa 297,6 342,5

Not 4 – Avskrivningar
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Immateriella tillgångar 3,2 1,6 0,9 0,6

Byggnad, mark och tekniska anläggningar 522,6 528,7 264,8 285,2

Inventarier 77,9 79,8 54,3 55,3

Summa 603,7 610,1 320,0 341,1

Not 5 – Skatteintäkter
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Preliminära skatteintäkter 4 338,2 4 415,0 4 338,2 4 415,0

Slutavräkning föregående år -13,2 2,2 -13,2 2,2

Prognos slutavräkning innevarande år -5,6 -39,7 -5,6 -39,7

Mellankommunal skatteutjämning – -22,9 – -22,9

Summa 4 319,4 4 354,6 4 319,4 4 354,6

Skattesats i Karlstads kommun är 21,27 per skattekrona.
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Not 6 – Generella statsbidrag och utjämning
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Inkomstutjämningsbidrag 714,3 740,7 714,3 740,7

Generella statsbidrag från staten 38,5 21,5 38,5 21,5

Regleringsavgift 14,3 64,8 14,3 64,8

Kostnadsutjämningsavgift -228,4 -283,8 -228,4 -283,8

Utjämningsavgift LSS -48,2 -53,7 -48,2 -53,7

Kommunal fastighetsavgift 156,5 160,8 156,5 160,8

Summa 647,0 650,3 647,0 650,3

Not 7 – Finansiella intäkter
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Utdelning aktier och andelar 12,2 7,9 25,4 23,6

Räntor på koncernkonto koncernbolag – – 13,0 13,8

Utlämnade lån koncernbolag 0,3 0,3 3,0 3,2

Utlämnade lån, övriga 0,6 0,7 0,6 0,7

Övriga finansiella intäkter 5,3 3,8 1,1 1,2

Summa 18,4 12,7 43,1 42,5

Not 8 – Finansiella kostnader
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Räntor på långfristiga lån 3,2 7,4 -4,0 1,0

Kommuncertifikat, (negativ ränta) -4,0 -0,1 -4,0 -0,1

Derivat 3,2 2,9 3,2 2,9

Ränta finansiell leasing 0,1 0,3 0,1 0,3

Räntor på pensionsskuld 10,1 13,8 9,3 13,0

Ränta deponi 1,5 1,6 1,5 1,6

Övriga finansiella kostnader 3,7 3,7 2,3 1,6

Summa 17,8 29,6 8,4 20,3

Not 9 – Skattekostnader  
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Aktuell skatt -32,0 -39,0 – –

Uppskjuten skatt 0,1 – – –

Uppskjuten skatt obeskattade reserver -25,0 3,8 – –

Summa (-)kostnader (+)intäkter -56,9 -35,2 – –

Not 10 – Årets resultat
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Skattefinansierad verksamhet – – 50,1 106,9

Summa 265,1 300,7 50,1 106,9

Avstämning av balanskravet

Årets resultat – – 50,1 106,9

avgår realisationsvinster – – -4,7 -3,9

Justerat resultat – – 45,4 103,0
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BALANSRÄKNING (BELOPP I MNKR)

Not 11 – Immateriella anläggningstillgångar
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Anskaffningsvärde 38,1 41,0 25,7 27,7

Investerat under året 0,6 8,2 0,1 –

Utrangerat redovisat värde – -1,1 – -0,4

Ackumulerad avskrivning -33,2 -36,4 -24,4 -25,3

Avskrivet under året -3,2 -1,6 -0,9 -0,6

Avskrivet på utrangering – 0,9 – 0,3

Omklassificering 2,3 6,4 1,9 –

Bokfört värde 4,6 17,4 2,4 1,7

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för immateriella tillgångar är för kommunen 5 år och för koncernen 10 år.

Not 12 – Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Anskaffningsvärde 16 717,4 17 560,0 7 899,4 8 385,8

Investerat under året 201,1 347,1 100,2 216,1

Utrangeringar, redovisat värde -62,9 -150,0 -28,7 -22,1

Ackumulerad avskrivning -7 106,2 -7 546,4 -3 228,5 -3 478,6

Avskrivet under året -522,6 -528,7 -264,8 -285,2

Avskrivning på försäljning/utrangering 83,8 201,8 14,7 14,0

Försäljning, redovisat värde -1,4 -28,8 -1,4 -1,7

Omklassificering 704,4 449,0 416,3 387,6

Bokfört värde 10 013,6 10 304,0 4 907,2 5 215,9

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för byggnader och tekniska anläggningar är för kommunen 28 år och för koncernen 32 år.

Not 13 – Maskiner och inventarier
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Anskaffningsvärde 1 216,9 1 301,4 868,3 928,4

Investerat under året 56,2 52,2 43,6 37,4

Utrangeringar, redovisat värde -8,4 -31,3 -0,8 -25,7

Ackumulerad avskrivning -937,4 -1 007,1 -688,2 -741,3

Avskrivet under året -77,9 -79,8 -54,4 -55,4

Avskrivning på försäljning/utrangering 9,1 29,1 1,4 23,4

Försäljning, redovisat värde -0,9 -3,5 -0,6 -3,5

Omklassificering 36,7 25,0 17,8 12,0

Bokfört värde 294,3 286,0 187,1 175,3

Finansiell leasing ingår med 9,3 mnkr.
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för maskiner och inventarier är för kommunen 8 år och för koncernen 9 år.

Not 14 – Pågående investeringar
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Anskaffningsvärde 971,1 1 221,1 664,2 1 032,9

Investerat under året 1 028,6 960,7 804,4 737,5

Omklassificering -778,6 -559,4 -435,7 -397,4

Bokfört värde 1 221,1 1 622,4 1 032,9 1 373,0
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Not 15 – Aktier, andelar med mera
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Aktier 1,0 1,0 297,0 297,0

Bostadsrätter 3,0 3,0 2,8 2,8

Grundfondskapital – – 3,4 3,4

Andelar 47,0 60,3 46,4 46,4

Bokfört värde 51,0 64,3 349,6 349,6

De största enskilda aktieposterna i kommunen är Karlstads Stadshus AB 291,4 mnkr.

Not 16 – Långfristiga fordringar
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Karlstads Bostads AB – – 1 604,9 1 571,3

Karlstads Energi AB – – 421,5 317,4

Karlstads El- och Stadsnät AB – – 166,6 185,4

Mittnät AB – – 0,1 –

Karlstads Airport AB – – 13,1 50,5

Vindpark Vänern Kraft AB 6,5 – 21,5 –

Tåsans Kraft AB 37,2 37,2 93,0 93,0

Övriga kommunala bolag 6,1 7,2 10,5 12,5

Värmlandskraft OKG-delägarna 126,6 113,9 126,6 113,9

Bostadsrättsföreningar 12,1 10,8 12,1 10,8

Övriga långfristiga fordringar 16,1 16,2 16,0 16,0

Summa 204,6 185,3 2 485,9 2 370,8

Not 17 – Bidrag till infrastruktur
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Välsviken mötesspår, 2019 – upplösningstid 25 år – 15,0 – 15,0

Stängsel enligt Stängsellagen, 2019 – upplösningstid 25 år – 0,8 – 0,8

Vikenpassagen, 2019 – upplösningstid 25 år – 152,0 – 152,0

Dingelsundet, 2019 – upplösningstid 25 år – 0,3 – 0,3

Summa – 168,1 – 168,1

Upplösning – -0,5 – -0,5

Summa bidrag till infrastruktur – 167,6 – 167,6

Not 18 – Kortfristiga fordringar
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Kundfordringar 283,6 227,0 156,1 102,0

Upplupna skatteintäkter 85,5 98,3 74,4 88,1

Statsbidragsfordringar 21,7 18,3 21,7 18,3

Övriga interimsfordringar 321,3 287,5 165,5 138,3

Moms 94,0 99,2 93,9 96,7

Övriga kortfristiga fordringar 63,9 50,2 3,9 17,4

Summa 870,0 780,5 515,5 460,8
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Not 19 – Kassa och bank
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Koncernkonto bank 350,6 255,9 350,6 255,9

Handkassor 0,3 0,3 0,3 0,2

Övriga banker 83,7 72,3 0,1 0,1

Summa 434,6 328,5 351,0 256,2

Not 20 – Eget kapital
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Ingående eget kapital 1.1 5 764,9 6 030,0 4 283,2 4 333,3

Direktbokning – -2,0 – –

Årets resultat 265,1 300,7 50,1 106,9

Eget kapital 31/12 6 030,0 6 328,7 4 333,3 4 440,2

Varav:

Social investeringsfond – – 5,5 2,9

Kommunrevisionen – – 0,5 0,6

Kommunstyrelsen – – 56,5 58,2

Arbetsmarknad- och socialnämnden – – 19,5 19,5

Barn- och ungdomsnämnden – – 59,6 78,5

Gemensam drift- och servicenämnd – – 0,3 0,4

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – – 24,4 31,1

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd – – 6,3 6,3

Krisledningsnämnden – – 1,1 0,9

Kultur- och fritidsnämnden – – 14,4 12,9

Miljönämnden – – 9,1 10,6

Omvärldsnämnden – – 3,4 4,2

Stadsbyggnadsnämnden – – 13,5 8,2

Teknik- och fastighetsnämnden – – 20,6 38,8

Valnämnden – – 1,8 1,8

Vård- och omsorgsnämnden – – 68,6 93,1

Övrigt eget kapital – – 0,2 –

Summa eget kapital 6 030,0 6 328,7 4 333,3 4 440,2

Not 21 – Övriga avsättningar
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Uppskjuten skatt obeskattade reserver 353,4 349,6 – –

Uppskjuten skatt temporära skillnader 53,3 57,8 – –

Återställande av deponi 46,7 49,5 26,0 27,5

Bidrag till statlig infrastruktur – 167,3 – 167,3

Övriga avsättningar 15,3 0,5 8,5 –

Summa 468,7 624,7 34,5 194,8
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Not 22 – Långfristiga skulder
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Skuld till kreditinstitut 2 525,8 2 017,2 1 700,0 1 200,0

VA investeringsfond 48,7 67,5 48,7 67,5

Leasingskuld 14,4 10,2 14,4 10,2

Kommunala bolag – – 30,7 29,0

Anslutningsavgifter 128,0 153,8 128,0 153,8

Investeringsbidrag 124,8 208,6 124,8 208,6

Övriga långfristiga skulder 47,2 46,6 – –

Summa 2 888,9 2 503,9 2 046,6 1 669,1

Not 23 – Kortfristiga skulder
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Leverantörsskulder 502,9 406,8 342,3 284,6

Semesterlöneskuld 196,3 190,7 192,3 186,5

Upplupna räntor 0,9 2,1 – 1,8

Upplupna löner och sociala avgifter 106,2 105,1 104,7 101,5

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 295,5 271,8 183,8 147,5

Upplupen pensionskostnad avgiftsbestämd del 147,9 146,7 147,9 146,7

Personal- och löneskatt 80,8 59,2 61,0 57,3

Moms 0,6 1,1 – –

Koncernkonto kommunala företag 29,4 32,9 81,2 94,2

Kommuncertifikat 585,0 – 585,0 –

Skuld till kreditinstitut 7,5 8,2 – –

Amortering inom ett år 1 300,0 2 600,0 1 300,0 2 600,0

Övriga kortfristiga skulder 152,9 143,3 90,5 80,7

Summa 3 405,9 3 967,9 3 088,7 3 700,8

Not 24 – Borgensförbindelser
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Karlstads Stadshus AB 475,0 475,0 475,0 475,0

Karlstads Energi AB 55,0 55,0 55,0 55,0

Övriga kommunala bolag 0,4 0,3 0,4 0,3

Värmlandskraft-OKG delägarna 260,3 260,3 260,3 260,3

Bostadsrättsföreningar 69,1 66,0 69,1 66,0

Övriga borgensförbindelser 2,8 2,6 2,8 2,6

Summa 862,6 859,2 862,6 859,2
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Not 25 – Pensionsförpliktelser
Koncern 

Bokslut 2018
Koncern 

Bokslut 2019
Kommun 

Bokslut 2018
Kommun 

Bokslut 2019

Avsättning

Ingående avsättning till pensioner inklusive löneskatt 382,6 412,4 354,4 382,7

Nyintjänad pension, varav:

förmånsbestämd ålderspension – – 31,0 35,9

särskild avtalspension – – 5,8 5,2

efterlevandepension – – – –

övrigt – – – –

Årets utbetalningar – – -16,6 -15,3

Ränte- och basbeloppsuppräkning – – 1,0 9,7

Ändring av försäkringstekniska grunder – – – –

Övrig post – – -2,4 3,7

Byte av tryggande – – – –

Förändring av löneskatt – – 9,5 9,5

Utgående avsättning till pensioner inklusive löneskatt – – 382,7 431,4

Ansvarsförbindelse

Ingående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt – – 1 819,5 1 729,5

Ränte- och basbeloppsuppräkning – – 3,0 42,1

Ändring av försäkringstekniska grunder – – – –

Nyintjänad pension – – 5,1 4,4

Årets utbetalningar – – -80,2 -80,4

Övrig post – – -11,4 -1,0

Byte av tryggande – – – –

Förändring av löneskatt – – -6,5 -8,4

Utgående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt 1 729,9 1 686,6 1 729,5 1 686,2

Summa pensionsförpliktelser 2 142,3 2 149,3 2 112,2 2 117,6

Aktualiseringsgrad – – 99 % 99 %

Antal visstidsförordnanden, politiker – – 7 6

Antal visstidsförordnanden, tjänstemän – – 0 0
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KASSAFLÖDESANALYS (BELOPP I MNKR)

Not 26 – Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncern Kommun

2018 2019 2018 2019

Avskrivningar 603,6 610,1 320,0 341,1

Ökning av pensionsskuld 29,8 50,4 28,3 48,7

Reavinst/förlust 7,7 -4,0 7,7 5,2

Exploatering från tidigare år – – – –

Övriga justeringar 35,7 13,4 4,3 -6,3

Summa 676,8 669,9 360,3 388,7

Not 27 – Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Koncern Kommun

2018 2019 2018 2019

Ökning (-) /Minskning (+) av varulager -13,9 -21,0 -0,8 -11,3

Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar -52,7 89,5 -6,8 54,7

Ökning (-) /Minskning (+) av kortfristiga placeringar 15,9 – – –

Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder 135,0 -150,3 111,1 -114,3

Summa 84,3 -81,8 103,5 -70,9

Not 28 – Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Koncern Kommun

2018 2019 2018 2019

Kommunen Immateriella anl. tillgångar -0,1 – -0,1 –

Kommunen Materiella anl. tillgångar -894,6 -947,5 -894,6 -947,5

Kommunen invest. inom exploateringsverksamhet -53,6 -43,5 -53,6 -43,5

Karlstads El- och Stadsnät AB -97,5 -88,5 – –

Karlstads Energi AB -45,6 -52,5 – –

Karlstads Bostads AB -123,8 -109,2 – –

Stiftelsen Karlstadshus -22,5 -59,5 – –

Övriga kommunala bolag -48,8 -67,3 – –

Summa -1 286,5 -1 368,0 -948,3 -991,0

Not 29 – Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Koncern Kommun

2018 2019 2018 2019

Mark 7,1 5,3 7,1 5,3

Fordon/maskiner 0,8 28,1 0,2 0,3

Övrigt – 5,4 – 5,4

Summa 7,9 38,8 7,3 11,0

Not 30 – Kraftproduktionsanläggningar

Uppbyggnaden av kraftproduktionsanläggningar sker ofta inom gemensamägda bolag. Varje ägare ges därvid 
genom konsortialavtal rätt till elkraft i proportion till ägarandel. Samtidigt ikläder sig ägaren även en skyldig-
het att, oavsett kraftproduktion svara för samtliga kostnader i bolaget efter samma fördelning. Kommunens 
indirekta ägarandel i OKG Oskarshamnsverkens Kraftgrupp AB är 2,13 procent. Kommunens direkta  
ägarandel i Tåsans Kraftaktiebolag är 60 procent.
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Kommunens kärnkraftsägande förväntas innebära övervägande positiva resultat de närmaste åren. Bedömningen 
är att åtagandet har ett positivt värde sett över förväntad återstående livslängd. Elprisutvecklingen är den enskilt 
viktigaste faktorn för lönsamheten. Bland övriga risker kan nämnas produktionsbortfall i den kvarvarande 
reaktorn och oförutsedda kostnader härrörande från avvecklingen av övriga två reaktorer.

Not 31 – Solidarisk borgen

Karlstads kommun har i november 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest  
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting som per 
2019-12-31 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 Karlstads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens-
förbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 
460 722 miljoner kronor och totala tillgångar till 459 443 miljoner kronor. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 4 870 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 4 850 
miljoner kronor.

Not 32 – Upplysningar: Finansiella tillgångar och skulder

Kommunen och bolagen i koncernen Karlstads Stadshus AB är samordnade genom en internbankslösning. 
Finansieringen av dessa bolag hanteras helt via ett koncernkonto. Internbaken som organisatoriskt tillhör  
kommunen ansvarar för finansiering och hantering av finansiella risker för dessa enheters räkning. 

Kommun Koncern

Upplåningsränta (genomsnitt) 0,15 % 0,14 %

Räntebindningstid (genomsnitt) 0,59 år 0,70 år

 
Upplåningens förfallostruktur 0–1 år 1–2 år 2–3 år 3–4 år 4–5 år

Kommunen 68 % 16 % 16 % 0 % 0 %

Koncernen 63 % 19 % 18 % 0 % 0 %

Upplysningarna avseende koncernen avser i denna not kommunen + koncernen Karlstads Stadshus AB.

Not 33 – Upplysningar: Säkringsredovisning enligt RKR 21

Den säkrade posten utgörs av framtida betalningar av rörlig ränta hänförliga till:
1. Befintlig skuld.
2. Mycket sannolika framtida betalningar av rörlig ränta som uppstår vid refinansiering av befintlig skuld.

Säkringsinstrumentet utgörs av en ränteswap om 100 miljoner kronor där kommunen betalar fast ränta och 
erhåller rörlig ränta. Instrumentets verkliga värde uppgick till -1,2 miljoner kronor exklusive upplupna räntor. 
Under året har säkringar påverkat kommunens och kommunkoncernens resultat med -2,9 miljoner kronor. 
Upplåningsräntan exklusive räntesäkringen är för kommunen 0,07 procent och kommunkoncernen 0,07 procent. 
Räntebindningstiden exklusive räntesäkringar är för kommunen 0,70 år och för kommunkoncernen 0,59 år.

Upplysningarna avseende koncernen avser i denna not kommunen + koncernen Karlstads Stadshus AB.
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Not 34 – Upplysningar: Operationella och finansiella leasingavtal 

Kommunen
Operationell leasing 2018 2019

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år 33,5 34,8

Senare än 1 år men inom 5 år 30,5 25,2

Senare än 5 år – –

Summa 64,0 60,0

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år 2018 2019

Totala minimileaseavgifter 14,5 10,3

Framtida finansiella kostnader -0,1 –

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 14,4 10,3

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:

Inom 1 år 4,1 5,5

Senare än 1 år men inom 5 år 10,3 4,8

Senare än 5 år – –

Summa 14,4 10,3

Not 35 – Ekonomiska engagemang inom kommunkoncernen

(mnkr)
Lämnade 

koncernbidrag
Erhållna 

koncernbidrag

Karlstads Stadshus AB – 16,5

Karlstads Bostads AB 0,1 –

Karlstads El- och Stadsnät AB 17,8 –

Karlstads Energi AB 48,6 –

Karlstads Parkerings AB 6,9 –

Mariebergsskogen AB – 23,7

Karlstad Airport AB – 33,2

Summa 73,4 73,4

(mnkr) Interna köp
Intern 

försäljning
Fordran 

exklusive lån
Skuld 

exklusive lån

Karlstads kommun 187,6 193,2 42,7 55,9

Karlstads Bostads AB 39,7 48,4 3,8 3,5

Karlstads El- och Stadsnät AB 5,0 18,0 3,0 1,2

Karlstads Energi AB 111,5 69,7 50,8 29,5

Övriga bolag, förbund med mera 55,9 70,4 3,3 13,5

Internt inom Stadshuskoncernen 109,3 109,3 233,6 233,6

Summa 509,0 509,0 337,2 337,2

(mnkr)
Finansiella 
kostnader

Finansiella 
intäkter Lånefordran Låneskuld

Karlstad kommun – 16,8 2 185,7 82,6

Karlstads Bostads AB 9,4 – – 1 571,3

Karlstads El- och Stadsnät AB 1,2 – – 185,4

Karlstads Energi AB 2,5 – – 317,4

Karlstads Stadshus AB 2,4 – 20,4 –

Vindpark Vänern AB 0,2 – – 8,7

Övriga bolag, förbund med mera 1,1 – 71,0 111,7

Summa 16,8 16,8 2 277,1 2 277,1



94 KARLSTADS KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2019

F INANS IELL A R AP P OAR T ER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 
Kommunen följer god redovisningssed och tillämpar de rekommendationer som ges ut av Rådet för kommunal 
redovisning (RKR). Förtydliganden görs i följande avsnitt.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster tas upp som not till berörda resultatposter i resultaträkningen. För att en post ska 
betraktas som jämförelsestörande ska den uppgå till väsentligt belopp och vara av ett sådant slag att den inte 
förväntas inträffa ofta eller regelbundet.

Skatteintäkter

Karlstads kommun följer rekommendation R2 Intäkter för redovisning av skatteintäkter. Det innebär att 
beräkningen av årets skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) decemberprognos. 
Enligt rekommendationen ska kommunalskatten periodiseras och redovisas det inkomstår då den beskattnings-
bara inkomsten intjänats.

Övriga intäkter

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland skulder som 
periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

Bidrag till infrastruktur

Medfinansiering till statlig infrastruktur redovisas i balansräkningen under Bidrag till statlig infrastruktur och 
löses upp över 25 år.

Lånekostnader

Lånekostnader redovisas enligt R4, den alternativa metoden vilket innebär att lånekostnader som kan hänföras 
till anskaffningen räknas in i tillgångsvärdet.

Ränta under byggnadstid påförs investeringsprojekt som överstiger 20 miljoner kronor, likaså projekt i 
intervallet 10–20 miljoner kronor om projektet sträcker sig över en längre tid än 12 månader. För 2019 har ingen 
ränta påförts med anledning av det låga ränteläget.

Säkringsredovisning

Karlstads kommun följer rekommendation R8 vad gäller säkringsredovisning.

Personalkostnader

Årets förändring av semesterlöneskuld, uppehållslön, ferielön och okompenserad övertid redovisas som verk-
samhetskostnad i resultaträkningen och som kortfristig skuld i balansräkningen. Timlöner och ersättning för 
obekväm arbetstid som är intjänade under december månad tas upp som kortfristig skuld.

REDOVISNINGSPRINCIPER
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Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till bokfört värde (anskaffningsvärde reducerat med planenlig  
avskrivning). Som anläggningstillgång räknas en tillgång där anskaffningsvärdet uppgår till minst ett  
basbelopp exklusive moms och som har en livslängd på minst tre år.

Immateriella tillgångar består av kostnader för IT-system, utvecklingskostnader och licenser, där  
investeringen per system uppgår till mer än 500 tusen kronor (tkr).

Karlstads kommun avviker från Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R4. I anskaffnings-
värdet för om-, till- och nybyggnation av fastigheter och anläggningstillgångar i exploateringsprojekt ingår 
förutom arbetstid även administration och andra omkostnader.

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs  
dock inga avskrivningar.

Från och med räkenskapsåret 2015 tillämpas komponentredovisning för nya investeringar. Komponent- 
redovisningen innebär att en anläggning ska delas upp i komponenter om nyttjandetiden väsentligt skiljer  
sig åt mellan de olika komponenterna. Respektive komponent ska skrivas av för sig. Arbete med att dela upp 
historiska investeringar i komponenter pågår.

Kommunens finansiella leasingavtal har redovisats som anläggningstillgång samt som skuld. Den tillämpade 
avskrivningstiden för dessa tillgångar överensstämmer med avtalslängden.

Finansiella tillgångar och skulder redovisas generellt som långfristiga poster. Omklassificering till kortfristig 
post sker vid amortering eller där ingen överenskommelse om refinansiering skett.

Exploateringsredovisning 

Redovisning av kommunal markexploatering följer RKR:s vägledning. Matchning sker mellan försäljnings-
intäkter och nedlagda kostnader för tomter.

Skattekollektivets tomtexploatering särredovisas från tillhörande investeringar i gator och parkmark med 
mera samt från abonnentkollektivets investeringar i VA.

Nedlagda kostnader för mark redovisas som omsättningstillgång, nedlagda kostnader för infrastruktur 
redovisas som anläggningstillgång.

Avsättningar

Avsättning finns upptagen för avfallsdeponi Djupdalen. Deponin drevs fram till och med mars 2004  
av Karlstads kommun, därefter togs verksamheten över av Karlstads Energi AB. Kommunens andel av  
avsättningen är 56 procent. Ingen sluttäckning har gjorts under 2019.

Bidrag till statlig infrastruktur är upptagen som en avsättning till avtalat belopp.

Pensionsskuld

Pensionsskulden är beräknad enligt RKR:s rekommendation R10 Pensioner och SKR:s riktlinje RIPS19. 
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. 
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen, vilket innebär att all pension  
som intjänats före år 1998 inte tas upp som avsättning, utan redovisas som ansvarsförbindelse. Utbetalningar 
avseende pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen.

Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Den del av 
pensionen som kan hänföras till det individuella valet har klassificerats som kortfristig skuld i balansräkningen.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som en avsättning när det är troligt  
att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

I enlighet med R10 redovisar kommunen den särskilda löneskatten för samtliga pensionsförpliktelser.
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Särredovisning

Karlstads kommun redovisar separat resultat- och balansräkning för VA–verksamheten. Se separat redovisning.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt RKR R16. Sammanställda räkenskaper regleras i 12 kap.
LKBR. Definition av kommunalt koncernföretag och kommunal koncern finns i 2 kap. 5 och 6 §§. Redovis-
ningen omfattar kommunen, kommunalförbunden samt de bolag och stiftelser i vilka kommunen direkt eller 
indirekt äger mer än 20 procent av aktiernas/andelarnas röstvärde.

Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden och med proportionell konsolidering. 
Med förvärvsmetoden menas att anskaffningskostnaden för aktier i dotterbolag har eliminerats mot dotterbolagens 
egna kapital. Det innebär att endast intjänat kapital efter förvärvet räknas in i kommunkoncernens egna kapital. 
Proportionell konsolidering innebär att delägda bolag tas in i den sammanställda redovisningen i proportion till 
ägd andel.

Lagen om kommunal redovisning och bokföring anger att koncernövergripande mål för god ekonomisk 
hushållning skall finnas och avstämning skall göras mot dessa. Kommunen har under år 2019 arbetat med att  
ta fram de koncernövergripande målen för ”God ekonomisk hushållning” men hittills inte fattat några beslut, 
någon uppföljning mot koncernmål har därmed inte gjorts i årsredovisningen.

I koncernen räknas uppskjuten skatt på obeskattade reserver. Förändringen av obeskattade reserver fördelas 
på uppskjuten skatt och årets resultat utifrån gällande skattesats. I koncernbalansräkningen har eget-kapital-
delen av obeskattade reserver omräknats till 78,6 procent.

Interna mellanhavanden samt interna vinster av väsentlig betydelse har eliminerats.
Kommunen och bolagen redovisar lånekostnader vid investering olika, kommunen använder alternativ- 

metoden och bolagen huvudmetoden. Ingen justering har gjorts för skillnaden.
Koncernbolagens leasingavtal består till största delen av hyres- och arrendeavtal med kommunen, efter det 

att de koncerninterna leasingavgifterna eliminerats anses kvarvarande belopp inte väsentligt och redovisas 
därmed inte i egen not.

Enligt redovisningsreglerna i K3 har bolagen rätt att nettoredovisa de offentliga bidragen som erhålls  
för investeringar, bolagen har valt att inte följa kommunens regler om bruttoinvesteringar utan har bokfört 
erhållna investeringsbidrag direkt mot anskaffningsvärdet. Skillnaden i RR med Bruttoinvestering är ytterligare 
0,3 miljoner kronor till verksamhetens intäkter och ytterligare kostnader för avskrivningarna med 0,3 miljoner 
kronor. Anläggningstillgångarna samt skulderna i balansräkningen skulle ha varit 22,4 miljoner kronor högre.
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Under 2019 har den nya 
kajpromenaden utmed 
Tullholmsviken invigts. 
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Belopp i mnkr. Nämnd/Styrelse
Intäkt  
2018

Kostnad 
2018

Intäkt  
2019

Kostnad 
2019

Netto- 
kostnad

Års-  
budget

Budget-
avvik

Eget 
kapital

Skattefinansierad verksamhet

Kommunfullmäktige – 3,5 – 4,0 4,0 3,7 -0,3 –

Kommunrevision – 3,1 – 3,4 3,4 3,5 0,1 0,6

Kommunstyrelsen 266,3 515,5 270,6 518,4 247,8 250,9 3,1 58,2

Arbetsmarknads- och socialnämnd 
(ASN) 269,8 801,2 235,6 785,7 550,1 519,4 -30,7 19,5

ASN, försörjningsstöd 3,5 102,0 2,4 106,4 104,0 97,2 -6,8 –

Barn- och ungdomsnämnd 415,7 2 082,6 428,9 2 158,1 1 729,2 1 746,1 16,9 78,5

Gemensam drift- och servicenämnd 7,1 6,9 12,3 12,2 -0,1 – 0,1 0,4

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd 297,7 660,6 286,3 655,9 369,6 370,4 0,8 31,1

Karlstads-Hammarö 
överförmyndarnämnd 1,9 14,2 1,6 13,9 12,3 14,8 2,5 6,3

Krisledningsnämnd 2,7 2,3 2,9 3,1 0,2 – -0,2 0,9

Kultur- och Fritidsnämnd 58,1 310,3 58,0 311,9 253,9 251,0 -2,9 12,9

Miljönämnd 27,3 42,1 28,7 44,3 15,6 17,0 1,4 10,6

Omvärldsnämnd – 2,8 – 2,8 2,8 3,6 0,8 4,1

Stadsbyggnadsnämnd 139,9 376,8 58,7 114,3 55,6 53,3 -2,3 8,2

Teknik och fastighetsnämnd  
exkl. avg.finans.vht. 1 296,7 1 510,3 1 097,3 1 303,5 206,2 222,2 16,0 38,8

Valnämnd 1,8 5,3 2,1 4,2 2,1 2,2 0,1 1,8

Vård- och omsorgsnämnd 815,5 2 119,6 917,9 2 263,8 1 345,9 1 334,1 -11,8 93,1

Summa skattefinansierad verksamhet 3 604,0 8 559,0 3 403,3 8 305,9 4 902,6 4 889,4 -13,2 365,0

Avgiftsfinansierad verksamhet

Elproduktionen 64,7 66,6 98,4 67,1 -31,3 -30,0 1,3 –

Vatten och avloppsverksamhet 241,8 241,8 264,4 264,4 – – – –

Fastighetsförsäljning, (TFN) 5,0 0,5 3,7 – -3,7 0,0 3,7 –

Exploateringsavslut (TFN) 38,4 7,0 9,3 3,9 -5,4 -7,0 -1,6 –

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 350,0 316,0 375,8 335,4 -40,4 -37,0 3,4 –

Summa driftredovisning 3 967,4 8 874,9 3 780,5 8 641,3 4 862,2 4 852,4 -9,8 –

DRIFTREDOVISNING
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Kommunstyrelsen
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

247,7 250,9 +3,1

• Lägre personalkostnader till följd av vakanser, föräldraledigheter och sjukskrivningar. Frånvaro av  
personal innebar även lägre övriga kostnader.

• Negativa avvikelser fanns för Innovation park, bredbandsutbyggnad samt i samband med att vissa  
verksamheter flyttade till nya lokaler under året. 

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Exkl. försörjningsstöd

(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

550,1 519,4 -30,7

• Underskottet beror till större delen på att externa placeringskostnader överstiger budget. Kostnaderna  
för externa placering har minskat jämfört med föregående år.

• Ekonomisk återhållsamhet inom övriga områden begränsar underskottet och är en del i den omställnings-
process som nämnden står inför.

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Försörjningsstöd

(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

104,0 97,2 -6,8

• Under andra halvåret 2019 ökade inflödet av antal ärenden vilket ledde till en ökning av antalet hushåll 
som uppbar försörjningsstöd. Många ärenden rörde barn, ofta flera per hushåll, vilket ger ökade kostnader 
per hushåll.

Barn- och ungdomsnämnden
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

1 729,2 1 746,1 +17,0

• Lägre kostnader än förväntat för ersättning till fristående förskolor och skolor på grund av färre antal  
barn- och elever. Överskott är även kopplat till lägre semesterlöneskuld och lägre hyresökningar än förväntat  
i samband med om- och tillbyggnationer.

• Högre intäkter än förväntat vilket är kopplat till statsbidrag och barnomsorgsavgifter.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

369,7 370,4 +0,8

• Skolenheterna visade negativa avvikelser mot budget men samtidigt fanns det överskott hos centrala enheter.

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

12,4 14,8 +2,4

• Färre ärenden resulterade i lägre kostnader för arvoden än budgeterat.

DRIFTREDOVISNING MED KOMMENTAR (SAMTLIGA BELOPP I MNKR)
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Kultur- och fritidsnämnden
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

253,9 251,0 -2,8

• Underskottet är en blandning mellan nyttjande av eget kapital, underskott för Sundstabadet samt  
tillfälliga kostnader för att arrangera SM i friidrott.

Miljönämnden
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

15,6 17,0 +1,4

• Höga intäkter för kontroller och tillsyn samt lägre personalkostnader på grund av vakanser och  
sjukskrivningar gav en positiv avvikelse.

Omvärldsnämnden
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

2,8 3,6 +0,8

• Något färre beslut om bidrag än normalt gav ett överskott mot budget.

Stadsbyggnadsnämnden
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

55,6 53,3 -2,3

• Underskottet mot budget avsåg ett planerat nyttjande av eget kapital för att kunna bedriva plan- och  
byggverksamhet enligt tidigare nivå. Svårigheter att hitta personal begränsade dock underskottet något.

Teknik- och fastighetsnämnden – skattefinansierad verksamhet
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

206,1 222,2 +16,0

• Överskott för kapitaltjänstkostnader samt inom bostadsanpassning och markförvaltning.
• Underskott inom fastighetsavdelningen, vinterväghållningen samt för bärgning av båten som förliste i januari.
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Valnämnden
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

2,1 2,2 +0,1

• Val till Europaparlamentet har inrymts inom beviljad ram och tilldelade statsbidrag.

Vård- och omsorgsnämnden
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

1 345,9 1 334,1 -11,8

• Underskottet berodde till större delen på att volymkostnaderna ökat inom hemtjänst, LSS och personlig 
assistans.

Elproduktionens intäkter
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

-31,3 -30,0 +1,3

• Högre elpriser än förväntat resulterade i ett överskott.
• Det råder fortsatt stor osäkerhet kring möjligheten att få ersättning för förlorad produktion efter  

generatorhaveriet i Tåsan Kraft AB som inträffade 2017. 

Teknik- och fastighetsnämnden – avgiftsfinansierad verksamhet (VA)
Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

0,0 0,0 0,0

• Årets resultat blev 1,5 miljoner kronor. Resultatet avsätts för att möta kapitaltjänstkostnaderna för den plan-
lagda investeringen i ny råvattenledning parallellt med den befintliga ledningen från Randviken till Sörmon 
som genomförs 2020. Utgående skuld till abonnenterna uppgår sedan tidigare till 9,4 miljoner kronor.

Fastighetsförsäljning och exploatering
 Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

Fastighetsförsäljning -3,7 0,0 +3,7

Exploatering -5,4 -7,0 -1,6

• Fastighetsförsäljning avsåg främst försäljning av villatomter.
• Exploatering avsåg främst nettointäkter från projektet Stockfallet.
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Kommunfullmäktige beslutade hösten 2012 att inrätta en social investeringsfond. Kommunstyrelsen har i 
januari 2014 fastställt riktlinjer och omfattning och beslutat att i samband med 2013 års bokslut öronmärka 
10 miljoner kronor av kommunens resultat. Kommunens externredovisning påverkas inte utan avsättningen 
markeras som en andel av eget kapital i balansräkningen. När fonden nyttjas uppstår dock en extern kostnad.

Fonden ska användas för långsiktigt förebyggande socialt arbete. Insatserna ska på ett tydligt sätt bidra till 
mätbara minskade kostnader. Därmed ska en återbetalning kunna ske som återställer fondens kapital. En insats 
bör inte beviljas fondfinansiering för mer än tre år. Återbetalning till fonden ska vara genomförd inom en 
tioårsperiod från det att verksamheten startas upp.

Redovisningsmässigt handlar insatserna inte om en investering, utan om en driftkostnad inom resultat- 
räkningen. Det handlar inte heller om en fond i redovisningsmässigt hänseende. Behållningen markeras i stället 
i en not som en del av kommunens eget kapital och en sidoordnad uppföljning sker i förvaltningsberättelsen.

Beslut fattades 2016 om att arbeta med att minska den ogiltiga skolfrånvaron. Arbetet ska ske både genom 
främjande och förebyggande insatser samt åtgärder där frånvaro redan uppstått. Sammantaget har 10 miljoner 
kronor beviljats fördelat över åren 2017–2019. Projektet är något försenat och förväntas vara färdigt våren 2020.

Kommunens arbete kring skolnärvaro är positivt omtalat på lokal, regional och nationell nivå. Flera kommuner 
har tagit kontakt för att fråga om de får använda Skolnärvaromodellen. Skillnaden mellan hur vi och hur andra 
kommuner har arbetat är att vi utöver elevärendena har satsat på att arbeta med det förebyggande och främjande 
arbetet. En framgångsfaktor i detta har varit att utgå från enskilda elevers behov och lyfta dessa uppåt som 
behov även på grupp och organisationsnivå. Den största effekten av projektets arbete kan vi se på skolornas 
förhållningssätt. Närvaroteamet ser en tydlig skillnad när det gäller medvetenheten kring den egna skolans 
situation och närvaroarbete. Elevhälsoteamen har nu god kännedom om vilka av skolans elever som har  
problematisk frånvaro.

Avsättning/disponering (mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Behållning vid årets början 10 10 10 8,5 5,5

Avsättning till social investeringsfond 0 0 0 0 0

Disponerat under året 0 0 -1,5 -3,0 -2,6

Behållning vid årets slut 10 10 8,5 5,5 2,9

SOCIAL INVESTERINGSFOND
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Investeringsredovisning

Belopp i mnkr Inkomster Utgifter Netto Budget Avvikelse

Nämnd/styrelse mot plan

Skattefinansierad verksamhet

Kommunstyrelsen – 15,8 15,8 38,1 22,3

Arbetsmarknads- och socialnämnden – 0,5 0,5 8,6 8,1

Barn- och ungdomsnämnden – 16,1 16,1 33,1 17,0

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – 10,5 10,5 12,2 1,7

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd – – – 1,3 1,3

Kultur och fritidsnämnden – 4,6 4,6 7,0 2,4

Miljönämnden – – – 1,4 1,4

Stadsbyggnadsnämnden – 0,9 0,9 6,9 6,0

Teknik- och fastighetsnämnden 95,7 959,9 864,2 1 266,4 402,2

Vård- och omsorgsnämnden – 12,2 12,2 17,3 5,1

Summa skattefinansierad verksamhet 95,7 1 020,5 924,8 1 392,3 467,5

Avgiftsfinansierad verksamhet

VA-verket – 95,0 95,0 127,7 32,7

Summa avgiftsfinansierad verksamhet – 95,0 95,0 127,7 32,7

Summa exklusive exploateringsområden 95,7 1 115,5 1 019,8 1 520 500,2

Exploateringsområden

Teknik- och fastighetsnämnden

skattefinansierad verksamhet – 36,1 36,1 – –

avgiftsfinansierad verksamhet – 7,4 7,4 – –

Summa exploateringsområden – 43,5 43,5 378,1 334,6

Total investeringssumma 95,7 1 159,0 1 063,3 1 898,1 834,8

Bidrag till statlig infrastruktur ingår i teknik- och fastighetsnämndens skattefinansierade verksamhet med 168,1 mnkr.

Bruttoinvesteringar uppdelade i verksamhetsområden

Huvudprogram (belopp i mnkr) 2018 2019

Gemensam administration 23 61

Infrastruktur 246 374

Fritid och kultur 25 30

Utbildning 435 418

Vård och omsorg 64 138

Energi- och miljöinvestering 0 0

Affärsmässig verksamhet 100 95

Exploatering 54 43

Summa 948 1 159

INVESTERINGS- OCH EXPLOATERINGSREDOVISNING
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Nedan redovisas större investeringsprojekt som har varit aktuella under 2019. Projektens status redovisas, det vill 
säga om de avslutas 2019 eller kommer att pågå även kommande år. Redovisningen omfattar projekt som hade 
en nettoomslutning större än 30 miljoner kronor under året. 

(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt Status

Sundsta-/Älvkullegymnasiet – 3 115 30 905 91 393 115 446 240 859 Pågår

Tåg i tid – 2 324 6 198 7 548 167 202 183 272 Pågår

Stagnellska – – 2 154 6 103 77 443 85 700 Pågår

Kvarnbergsskolan – 413 622 37 593 76 730 115 358 Pågår

Västerstrandskolan 3 092 3 530 38 570 54 040 38 306 137 538 Pågår

KOMMENTARER TILL STÖRRE PROJEKTET
Sundsta-/Älvkullegymnasiet

Det första huset stod klart för inflyttning under sommaren. Byggnation av centralhall samt hus två och tre 
pågår. Projektet kommer i sin helhet att vara klart 2021 och förväntas följa såväl tidsplan som budget.

Tåg i tid

Ombyggnation vid pråmkanalen var till större delen färdigställd under 2019. Medfinansieringsavtal för 
Vikenpassagen och Välsviken har tecknats med Trafikverket. Byggstart av Vikenpassagen förväntas ske under 2022.

Stagnellska

Projektet löper på som planerat och kommer att hålla tidsplan och budget.

Kvarnbergsskolan

Om- och tillbyggnationen av Kvarnbergsskolan håller tidsplanen och förväntad inflyttning sker under våren 
2020. Projektet förväntas överskrida budget, bland annat på grund av mer sprängning i samband med grundar-
betet samt att tänkt konstruktion inte visade sig lämplig för den tänkta lösningen.

Västerstrandsskolan

Västerstrandsskolan har försenats två år bland annat på grund av att flera intressenter påverkat bygglovshand-
läggningen. Förseningen har påverkat projektets ekonomi negativt och teknik- och fastighetsnämnden har i 
omgångar beviljats ytterligare 32 miljoner kronor för byggnationen. Om- och tillbyggnationen var klar under 
sommaren. Projektet väntas som helhet gå bättre än den reviderade budgeten tack vare ett bidrag från Boverket. 
Ekonomisk slutreglering sker under 2020.

STÖRRE INVESTERINGAR
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STÖRRE EXPLOATERINGSPROJEKT

Nedan redovisas de större exploateringsprojekt som har varit aktuella under 2019. Projektens status redovisas, 
det vill säga om de avslutas 2019 eller pågår även kommande år. 

(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt Status

Kanoten 13 121 67 348 29 754 22 069 15 450 147 742 Pågår

Jakobsberg Östra – – – – 10 485 10 485 Pågår

Bråtebäcken – – – 338 9 351 9 689 Pågår

Inre hamn – – – – 1 881 1 881 Pågår

Stockfallet, etapp 4 434 14 678 30 182 10 164 1 661 57 119 Pågår

KOMMENTARER TILL STÖRRE EXPLOATERINGSPROJEKT
Kanoten

Exploateringen av kvarteret Kanoten är det största omvandlingsprojektet som genomförs i kommunen just nu. 
Arbetet har pågått i flera år och det väntas dröja ytterligare ett tiotal år innan kvarteret har omvandlats helt. 
Under 2019 har den nya kajpromenaden utmed Tullholmsviken invigts. Skanska och Peab är de exploatörer som 
fortsatt med byggnation av bostäder och parkeringshus i området. Kommunen har kvar två byggrätter som kan 
bebyggas när kajen är färdig och en justering av gällande detaljplan har genomförts. Övrig mark är privatägd.

Jakobsbeg Östra

Detaljplanen har vunnit laga kraft och utbyggnaden av infrastrukturen är påbörjad. Inom den östra etappen 
ligger stora delar av byggrätterna på privat mark där markägarna ska ge ett exploateringsbidrag för sina delar i 
den infrastruktur kommunen behöver bygga.

Bråtebäcken

Infrastrukturen i området har färdigställts vilket tillgängliggjort ytterligare 30 000 kvadratmeter mark.

Inre hamn

Omvandling av Bryggudden/Tyggårdsviken pågår och ombyggnation av Redartorget färdigställdes hösten 2019.

Stockfallet etapp 4

Nästa stora etapp i projektet är en ny väganslutning till riksväg 63 och infrastruktur för att nå ytterligare 
områden samt möjliggöra för en ny begravningsplats norr om Stockfallet. En ny detaljplan gällande skola och 
idrottshallar pågår och förväntas vara klar under 2020/2021. 
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VERKSAMHET INOM BOLAG, 
STIFTELSER OCH KOMMUNALFÖRBUND



 KARLSTADS KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2019 107

VERKS AMHE T INOM BOL AG ,  S T I F T EL SER OCH KOMMUNALFÖRBUND

Resultaträkning (mnkr) 2018 2019

Rörelseintäkter 1 775,1 1 827,1

Rörelsekostnader -1 483,9 -1 581,1

Rörelseresultat 291,2 246,0

Finansnetto -17,7 -16,3

Resultat efter finansiella poster 273,5 229,7

Balansräkning (mnkr) 2018 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar  4 907,6 4 951,1

Omsättningstillgångar 465,7 449,0

Summa tillgångar  5 373,3 5 400,1

Eget kapital och skulder

Eget kapital  1 840,0 2 019,2

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Avsättningar 452,6 447,3

Långfristiga skulder  2 699,6 2 558,5

Kortfristiga skulder  381,1 375,1

Summa eget kapital och skulder  5 373,3 5 400,1

Ställda säkerheter 612,2 612,2

Ansvarsförbindelser 0,0 0,0

Koncernen Karlstads Stadshus AB ägs till 100 procent av Karlstads kommun. Moderbolaget Karlstads Stadshus 
AB har till uppgift att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Karlstads kommun samt 
bedriva information och marknadsföring. Ändamålet är att samordna verksamheten i de kommunala företagen  
i syfte att uppnå ett optimalt resultatutnyttjande.

Sammantaget för bolagskoncernen redovisas ett resultat efter finansiella poster på 229,7 miljoner kronor  
(år 2018: 273,5 miljoner kronor). Av detta resultat genereras merparten inom energi- och bostadssektorn. Utfallet 
är nästan i nivå med vad som budgeterades på koncernnivå men det finns större underliggande avvikelser i några av 
bolagen. Karlstads Energi AB står för den största negativa avvikelsen (-34,2 miljoner kronor) till följd av det 
varma vädret som påverkar bolagets intäkter negativt. Karlstads Bostads AB redovisar ett resultat som är 19,9 
miljoner kronor bättre än budget.

Detta beror på att bolaget har genomfört en återföring av en tidigare gjord nedskrivning av fastigheten som 
tidigare var ett kontorshotell (Park 124) och som under året konverterats till bostäder. Återföringen, till följd av 
att marknadsvärdet överstiger det redovisade värdet, uppgår till 16,0 mnkr och var inte med i budgeten för år 
2019 och endast till en mindre del i prognosen i samband med delårsrapporten.

KONCERNEN KARLSTADS STADSHUS AB

STADSHUSKONCERNEN
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Resultaträkning (mnkr) 2018 2019

Rörelseintäkter  993,3 1 038,4

Rörelsekostnader -883,0 -956,5

Rörelseresultat  110,3 81,9

Finansnetto  -1,8 3,2

Resultat efter finansiella poster  108,5 85,1

Balansräkning (mnkr) 2018 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar  1 556,3 1 503,4

Omsättningstillgångar 367,1 361,1

Summa tillgångar 1 923,4 1 864,5

Eget kapital och skulder

Eget kapital  69,5 117,1

Obeskattade reserver  1 152,5 1 129,5

Avsättningar  46,8 49,5

Långfristiga skulder  421,6 317,4

Kortfristiga skulder  233,0 251,0

Summa eget kapital och skulder 1 923,4 1 864,5

Ställda säkerheter 0,0 0,0

Ansvarsförbindelser 0,0 0,0

KARLSTADS ENERGI AB

Resultatet för koncernen är 44,4 miljoner kronor högre jämfört med prognosen i samband med delårsbokslutet. 
Denna positiva avvikelse beror framförallt på att verksamheten i vindparksbolaget såldes i slutet av året.  
När prognosen efter åtta månader gjordes så var en nedskrivning av verken på nästan 30,0 miljoner kronor aktuell. 
I och med försäljningen så finns inte längre något behov av någon nedskrivning i bolaget.

 Moderbolaget följer regelbundet de större förändringsprocesser som dotterbolagen arbetar med och har 
utifrån ägarintresse deltagit i eller initierat ett antal frågor. Några frågor har dock varit i extra stort fokus.

Under året har arbetet fortsatt med att stärka kopplingen mellan den kommunkoncernövergripande verk-
samhetsstyrningen och ägarstyrningen inom koncernen Karlstads Stadshus AB. En viktig del i styrningen är  
att stärka dialogen mellan ägaren och dotterbolagen. De av bolagen framtagna förslagen till övergripande mål 
som är relevanta för respektive bolag har fastställts av kommunfullmäktige under året. Bolagens ägardirektiv 
har samtidigt genomgått en allmän uppdatering. I anslutning till denna process har dotterbolagen utifrån sina 
relevanta övergripande mål även tagit fram förslag på nedbrutna bolagsspecifika mål, Dessa mål har sedan 
behandlats först av moderbolaget och därefter fastställts av kommunstyrelsen i juni år 2019.

En gemensam återrapportering till moderbolaget avseende det pågående samverkansarbetet mellan Karlstads 
Energi AB och Karlstads El- och Stadsnät AB har genomförts. Den tidigare påbörjade utredningen kring en 
eventuell organisationsförändring med syfte att bilda en ”underkoncern” inom energiområdet har därmed 
avslutats och fortsatt samverkan mellan dotterbolagen bör ske inom ramen för Karlstad 2.0.
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Karlstads Energi AB är ett helägt kommunalt bolag som bedriver handel med och produktion av el, handel med 
och produktion av fjärrvärme samt utför avfallshantering. Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på 
85,1 miljoner kronor (år 2018: 108,5 miljoner kronor). Försämringen jämfört med föregående år beror främst på 
varmare väder vilket påverkat försäljningsvolymer och effektavgifter inom fjärrvärmeverksamheten.

Fjärrvärmeverksamheten redovisar ett rörelseresultat på 70,4 miljoner kronor, vilket är väsentligt mycket 
lägre än resultatkravet och budgeterat resultat. Den stora avvikelsen beror främst på lägre fjärrvärmeintäkter och 
lägre intäkter från elproduktionen i form av lägre volymer. Lägre el- och elcertifikatpriser bidrar också. Verksam-
heten har liksom under de senaste åren påverkats negativt av den milda vintern. Denna effekt har förstärkts av  
den justerade taxemodell som infördes år 2015. Modellen kan ge stora avgiftsvariationer mellan åren och en 
utvärdering och översyn pågår hos bolaget.

Elhandelsverksamheten uppnår ett rörelseresultat på 6,5 miljoner kronor, vilket innebär en resultatförsäm-
ring i förhållande till tidigare bedömningar och föregående år. Försämringen beror bland annat på lägre margi-
naler. Resultatet understiger resultatkravet med 1,0 miljoner kronor.

Elproduktionens rörelseresultat blev 4,7 miljoner kronor, vilket i stort sett är i nivå med föregående år, 
budget och prognos. Verksamhetens resultat överstiger resultatkravet. Resultatet härrör i allt väsentligt från 
kraft som bolaget har fri tillgång till via Kohlsätersavtalet.

För den kommunala renhållningsskyldigheten blev helårsresultatet efter finansiella poster -3,3 miljoner 
kronor, vilket i stort sett är i nivå med budget. Det negativa resultatet för året minskar befintligt ackumulerat 
överskott som vid årets slut uppgick till 6,3 mnkr. Detta ska komma renhållningskollektivet till del framöver 
genom att verksamheten går med planerade underskott. Renhållnings- och slamtömningstaxorna lämnades 
oförändrade vid årsskiftet.
För övrig renhållningsverksamhet blev rörelseresultatet 3,5 miljoner kronor, vilket är en försämring jämfört 
med tidigare bedömningar. Detta beror främst på att mängden mottagen slagg blev lägre och att intäkterna 
från tippavgifter därmed minskade. Verksamhetens resultat överstiger resultatkravet för år 2019 med 1,0 
miljoner kronor.

Bolagets investeringar uppgick totalt till 52,5 miljoner kronor, vilket är lägre än tidigare bedömningar. 
Investeringarna skedde främst inom fjärrvärmedistributionen inom fjärrvärmeverksamheten. Utöver detta har 
bland annat renhållningsverksamheten investerat i två sopbilar samt ombyggnad av omlastning för matavfall.

Bolaget har som målsättning att ligga bland topp tre i landet avseende kundnöjdhet. Vid SKI:s (Svenskt 
KvalitetsIndex) undersökning i november år 2019 hamnade bolaget på en andraplats avseende de privata fjärr-
värmekunderna och för företagskunderna hamnade bolaget på en fjärdeplats. För privatkunder inom elhandel 
blev det en tredjeplats. Placeringen är något sämre än den förstaplats som bolaget hade år 2018. Poängmässigt 
blev det dock en förbättring vilket visar på att kundnöjdheten är hög.

Under hösten år 2019 började bolaget erbjuda fastighetsnära insamling av pappers- och plastförpackningar 
till villakunder i kommunen. Tjänsten kommer att införas successivt i kommunen under en treårsperiod.
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Resultaträkning (mnkr) 2018 2019

Rörelseintäkter  237,0 242,8

Rörelsekostnader  -162,3 -174,8

Rörelseresultat  74,7 68,0

Finansnetto  -1,0 -1,1

Resultat efter finansiella poster  73,7 66,9

Balansräkning (mnkr) 2018 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar  680,8 722,2

Omsättningstillgångar  67,2 72,0

Summa tillgångar  748,0 794,2

Eget kapital och skulder

Eget kapital  73,7 68,5

Obeskattade reserver  404,3 454,3

Avsättningar  0,9 0,8

Långfristiga skulder  176,1 194,5

Kortfristiga skulder  93,0 76,1

Summa eget kapital och skulder  748,0 794,2

Ställda säkerheter 0,0 0,0

Ansvarsförbindelser 0,0 0,0

Karlstads El- och Stadsnät AB är ett helägt kommunalt bolag med uppdrag att driva nätverksamhet för  
överföring av elektricitet och bredbandstjänster. Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på 66,9 mil-
joner kronor (år 2018: 73,7 miljoner kronor).

Elnätsverksamhetens rörelseresultat för år 2019 uppgår till 48,2 miljoner kronor, vilket är lägre jämfört med 
föregående år (år 2018: 52,5 miljoner kronor). Försämringen beror på lägre elöverföring till följd av varmare 
väder, utökning av personal och högre avskrivningar till följd av ökade investeringar. Jämfört med budget, 
prognos och resultatkravet för år 2019 är det däremot cirka 1,0 miljoner kronor högre främst till följd av ökade 
anslutningsintäkter med flera större anslutningar i slutet av året.

Elnät, vars verksamhet är reglerad i ellagen, övervakas av Energimarknadsinspektionen (EI) och har en 
intäktsram att förhålla sig till. Intäktsramen för år 2016–2019 uppgår preliminärt till 650,1 miljoner kronor. 
Utslaget per år skulle det ge en rätt att ta ut nätavgifter på cirka 162,5 miljoner kronor. För år 2019 har bolagets 
intäkter från elavgifter uppgått till 139,7 miljoner kronor (2018: 139,1 miljoner kronor). Detta innebär att 
bolaget har ett outnyttjat utrymme som får nyttjas framåt. Exakt hur stort det utrymmet är fastställs av myn-
digheten under år 2020. Utöver detta har bolaget även ett outnyttjat utrymme från föregående period (2012–
2015) på 145,4 miljoner kronor.

Under året uppgick investeringarna till 43,2 miljoner kronor (år 2018: 49,2 miljoner kronor) och består till 
största del av investeringar i exploateringsområden och reinvesteringar i mottagningsstationer.

Stadsnätsverksamhetens rörelseresultat uppgick till 19,8 miljoner kronor (år 2018: 22,2 miljoner kronor). I 
förhållande till budget och resultatkravet innebär det en resultatförbättring på över 6,0 miljoner kronor och 
beror främst på ökade intäkter från tjänsteleverantörer, lägre personalkostnader samt att verksamhetens större 
investeringsprojekt avslutats senare än planerat vilket medför minskade avskrivningskostnader.

KARLSTADS EL- OCH STADSNÄT AB
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Jämfört med prognosen efter åtta månader ökar rörelseresultatet med 3,1 miljoner kronor vilket bland annat 
beror på ökade intäkter från tjänsteleverantörer. Det lägre resultatet jämfört med föregående år beror främst på 
att bolaget utökat antalet anställda.

Investeringar under året uppgick till 42,3 miljoner kronor (år 2018: 42,5 miljoner kronor) och har främst 
utgjorts av utbyggnad av stadsnätet.

Bolagets anslutningar under år 2019 uppgår till 773 villor vilket nästan är i nivå med budgeterade 800 villor. 
456 villor avser fiber till byn och 317 avser tätort. Andelen hushåll som har tillgång till fast bredband om minst 
1 Gbit/s, eller fiber i absoluta närheten uppgick år 2018 till 93,72 procent. För hela riket låg andelen på 
90,57 procent. Något utfall från Post- och telestyrelsen avseende år 2019 finns inte tillgängligt ännu.

Resultaträkning (mnkr) 2018 2019

Rörelseintäkter  552,1 555,2

Rörelsekostnader  -420,3 -406,7

Rörelseresultat  131,8 148,5

Finansnetto 14,9 -9,4

Resultat efter finansiella poster  146,9 139,1

Balansräkning (mnkr) 2018 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar 2 609,1 2 660,1

Omsättningstillgångar 31,5 13,5

Summa tillgångar 2 640,6 2 673,6

Eget kapital och skulder

Eget kapital 826,9 928,5

Obeskattade reserver 29,3 28,9

Avsättningar 46,9 51,5

Långfristiga skulder 1 604,8 1 571,3

Kortfristiga skulder 132,7 93,4

Summa eget kapital och skulder 2 640,6 2 673,6

Ställda säkerheter 642,3 642,3

Ansvarsförbindelser 0,0 0,0

Karlstads Bostads AB är ett helägt kommunalt bolag med ändamål att främja bostadsförsörjningen i kommu-
nen. Bolaget äger och förvaltar cirka 7 500 lägenheter. Fastighetsbeståndet innehåller en blandning av nya och 
äldre bostäder, koncentrerat till Karlstads tätort.

Bolaget redovisar ett helårsresultat efter finansiella poster på 139,1 miljoner kronor vilket är lägre än föregå-
ende år (år 2018: 146,9 miljoner kronor) då bolaget genomförde en fastighetsförsäljning under år 2018.

Bolaget redovisar ett rörelseresultat som är cirka 2,0 miljoner kronor högre än tidigare bedömningar och 
resultatkravet till följd av bland annat att en planerad ombyggnation av Gripengaraget skjutits framåt i tiden 
och att vakanser avseende lägenheter på campusområdet (kompisboende) minskat. Kostnaderna för el, värme och 
fastighetsskötsel har också minskat främst till följd av varmare väder.

KARLSTADS BOSTADS AB 
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Bolaget genomför årligen en intern marknadsvärdering av sitt fastighetsbestånd. Den genomförda värderingen 
indikerar att beståndet som helhet har ett marknadsvärde på cirka 5,4 mdkr. Fastigheternas bokförda värde 
uppgår till cirka 2,5 mdkr.

Bolaget har haft vakanser under huvuddelen av året avseende kompisboenden där flera delar på lägenheterna. 
Under våren beslutades att successivt ombilda kompisboendet till vanliga tvåor och hyra ut dem utan krav på 
studier. I september fanns 18 lägenheter klara för inflyttning och alla lägenheter blev uthyrda. Under hösten har 
det tillkommit ytterligare 7 lägenheter som övergått från kompisboende till vanlig lägenhet.

Årets investeringsvolym uppgick till 117,2 miljoner kronor. Utfallet är 45,5 miljoner kronor högre än investe-
ringsbudgeten och beror på att ett fastighetsköp och byggnation av parkeringshus i Tullholmsviken har tillkom-
mit. De större investeringsprojekten under året har varit rivning och nybyggnation av Fenix 13 på Sundsta samt 
ombyggnationen av Park 124 till bostäder.
Efterfrågan på KBAB:s bostäder fortsätter att vara hög med samtliga lägenheter uthyrda. För att få en lägenhet 
hos Karlstads Bostads AB är kötiden i dagsläget fem år och ännu längre i de mest attraktiva områdena. Det finns 
i dagsläget cirka 25 000 personer registrerade som lägenhetssökande. Situationen på bostadsmarknaden i sin 
helhet gör att bolaget fokuserar på att öka byggtakten och arbetar för att bygga minst 600 bostäder under åren 
2019–2023. Under år 2019 har bolaget arbetat med att ta fram byggbar mark genom förtätning, förvärv och 
markanvisning från Karlstads kommun. Detaljplan för 80 lägenheter genom förtätning på Hagaborg har vunnit 
laga kraft under 2019, och ytterligare detaljplaner om cirka 400 lägenheter är under arbete.

På Kronoparken har bolaget utökat lägenhetsbeståndet med 48 nya lägenheter. Under slutet av år 2017 togs 
beslutet att inom fastigheten Kronkursen 2 konvertera kontorshotellet Park 124 till bostäder. Ombyggnationen 
påbörjades under år 2018 och bostäderna blev färdiga enligt plan i juli år 2019. Alla lägenheter är uthyrda.

Bolaget har genomfört en första kundundersökning för att bland annat mäta hur nöjda deras hyresgäster är 
med sina boenden. 92,5 procent uppger att de trivs i sitt kvarter/bostadsområde. 93,4 procent anser att det 
bemötande de får av bovärden är bra eller mycket bra.

Mariebergsskogen AB

Mariebergsskogen AB har som uppgift att förvalta och utveckla stadsparken Mariebergsskogen. Parken har  
en inriktning mot natur- och kulturområdet som en del av besöksstaden Karlstad. Bolaget har inget fastställt 
resultatkrav.

Mariebergsskogen AB redovisar ett resultat på -23,7 miljoner kronor (år 2018: -23,2 miljoner kronor), vilket 
är bättre än bedömningen vid delårsbokslutet och budget. Orsakerna till förbättringen är bland annat ökade 
intäkter från rundturståget samt lägre kostnader för snöröjning, el och fjärrvärme till följd av den milda vintern.

Mariebergsskogens publika verksamhet har genomförts planenligt enligt de program som presenterats.  
I programmen finns flera hundra programpunkter av större och mindre karaktär. Många program är åter- 
kommande men varje år produceras även flera helt nya. Bolaget har som målsättning att både aktiviteter och 
nyheter ska öka för varje år. Jämfört med föregående år ökar antalet aktiviteter vilket främst är kopplat till 
Lillskogen med fler guidade visningar.

Stora publikdragare under året blev konserten med Gyllene Tider, utomhusbio, trollvandringar och  
barnteatern Madicken. Rundturståget Conrad Höök gjorde sitt bästa år hittills med över 24 000 passagerare. 

 

ÖVRIGA BOLAG INOM STADSHUSKONCERNEN 
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Karlstads Parkerings AB

Karlstads Parkerings AB är ett helägt kommunalt bolag. För närvarande disponerar bolaget cirka 2 800  
parkeringsplatser på kvartersmark och drygt 1 600 på gatumark. Bolaget har inget fastställt resultatkrav.

Resultatet efter finansiella poster på 6,9 miljoner kronor (år 2018: 9,6 miljoner kronor), visar kraftig förbättring 
gentemot såväl senaste resultatprognosen som budget. Från och med 1 september år 2019 tog bolaget över ansva-
ret för den avgiftsbelagda gatumarksparkeringen från kommunen (drygt 1 600 platser). Detta genom ett beslut i 
kommunfullmäktige år 2018 om att tilldela bolaget huvudansvaret för parkeringsfrågor i Karlstad. I samband 
med budget och till del även i prognosen fanns stora osäkerheter avseende när övertagandet av avgiftsbelagd 
parkering på gatumark skulle ske och vilka effekter ett övertagande skulle få vilket bidragit till avvikelsen.

Under året har bolaget i samverkan med privata aktörer infört ett parkeringsledningssystem. Dels ett lokalt 
system vid varje parkeringsanläggning dels ett centralt system som länkar samman alla de lokala systemen. Hela 
systemet omfattar tolv parkeringsanläggningar och cirka 1 700 parkeringsplatser. De lokala systemen driftsattes 
i januari år 2019 och det centrala systemet i juni 2019. Syftet med parkeringsledningssystemet är att det ska vara 
lätt att hitta en ledig parkeringsplats och på så sätt minskas söktrafiken. Detta leder till minskade utsläpp och 
minskat buller. Hittills har systemet visat att det vid hög beläggning finns mellan 300–500 lediga parkerings-
platser i centrum. 

Vindpark Vänern Kraft AB

Vindpark Vänern Kraft AB ägs till 100 procent av Karlstads Energi AB. Bolaget har under del av året haft  
till uppgift att anlägga och driva en vindkraftspark om fem verk på ett grundområde i norra Vänern i syfte  
att där producera elenergi. Bolaget har inget fastställt resultatkrav.

Vindkraftsbolaget fick under år 2016 i uppdrag, av kommunfullmäktige i Karlstad och Hammarö, att i 
samverkan med ägarna ta fram ett underlag till grund för att bolagets inkråm skulle läggas ut till försäljning. 
Försäljningsprocessen avslutades under året då verksamheten såldes till Innovent AB i slutet av år 2019. I slutet 
av december förvärvade Karlstads Energi AB samtliga Hammarö kommuns aktier (30 procent) i vindparks- 
bolaget och bolaget blev därmed ett helägt bolag inom stadshuskoncernen.
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 6,7 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget men 
väsentligt mycket bättre jämfört med prognosen efter åtta månader. Detta beror på att den nedskrivning av 
vindkraftverken som gjordes i början av året på grund av tekniska problem kunde återföras till följd av att 
verksamheten såldes.

Året präglades av fortsatta tekniska problem. För ett av verken konstaterades ökande partikelförekomst och i 
mitten av april uppstod kraftiga vibrationer, vilket medförde att verket fick stoppas för inspektion. En inspek-
tionsrapport erhölls vilken visade på skador inne i växellådan som måste repareras. Verket kördes därefter med 
reducerad effekt. Utöver detta stod ett verk still sedan tidigare på grund av ett skadat huvudlager och de övriga 
tre vindkraftverk hade bland annat återkommande fel kopplade till pitchtekniken. 

Karlstad Airport AB

Karlstad Airport AB bedriver flygplatsverksamhet med tillhörande tjänster vid Karlstads flygplats. 
Målsättningen är att tillhandahålla en flygplats för invånarna och näringslivet i Karlstads kommun och 
Värmlandsregionen. Bolaget saknar fastställt resultatkrav.

Karlstad Airport AB redovisar ett helårsresultat efter finansiella poster på -34,6 miljoner kronor, vilket är 
sämre än prognosen som gjordes efter åtta månader och budget. De främsta avvikelserna beror på BMI:s konkurs 
den 16 februari år 2019. Den uteblivna linjetrafiken till Frankfurt innebär minskade kostnader för upphandlad 
linjetrafik. Samtidigt minskar luftfartsintäkter, bidrag från Region Värmland, hyresintäkter och intäkter från 
bilparkering. Indirekt har konkursen också medfört att mycket av bolagets resurser har gått till att försöka 
återuppta trafik till en europeisk hub. Även intäkterna från övrig trafik är lägre, beroende på faktorer som färre 
dagliga avgångar till Arlanda, och något färre charteravgångar.
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Osäkerhet kring om och när trafik till en europeisk hub kan återupptas har gjort att bolaget inte har genom-
fört några omfattande långsiktiga åtgärder för att minska de löpande kostnaderna utifrån den minskade 
trafikvolymen.

Årets investeringar uppgår till 43,2 miljoner kronor. Av de större investeringsprojekten hör bygget av en 
ambulanshelikopterstation, utbyggnad av flygplatsen för att anpassa till större flygplan samt diverse snöröjnings-
fordon. Bolagets investeringsvolym har ökat de senaste åren. Detta förväntas fortsätta och även öka under 
kommande år då flygplatsen har ett stort reinvesteringsbehov i form av byggnader, anläggningar och fordon 
samtidigt som nya krav och ambitionsnivåer kan innebära nyinvesteringar.

 
MittNät AB

Karlstads El- och Stadsnät AB äger tillsammans med kommuner i Karlstads närhet Mittnät AB för samverkan 
kring drift och utveckling av fibernät. Karlstads El- och Stadsnät AB äger 62,6 procent. Bolaget har inget 
fastställt resultatkrav.

Genom samverkansbolaget uppnås skalfördelar då en del av Karlstads El- och Stadsnät AB:s kostnader  
för personal kan delas med de övriga delägarna och det samlade kundunderlaget blir attraktivare för tjänste-
leverantörer. Under året har Kils Stadsnät AB och Årjängs Nät AB tillkommit som delägare

Bolaget redovisar ett resultat på 80 000 kronor, vilket i stort sett är i nivå med bedömningen efter åtta 
månader och budget då bolaget främst hanterar viss utrustning samt köp och sälj av tjänster till sina ägare.
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Stiftelsen Karlstadshus 
Resultaträkning (mnkr) 2018 2019

Rörelseintäkter  109,7 112,5

Rörelsekostnader  -97,4 -98,1

Rörelseresultat  12,3 14,4

Finansnetto  -2,2 -5,6

Resultat efter finansiella poster  10,1 8,8

Balansräkning (mnkr) 2018 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar  422,6 439,2

Omsättningstillgångar  65,1 53,3

Summa tillgångar  487,7 492,5

Eget kapital och skulder

Eget kapital  105,1 112,1

Obeskattade reserver  0,5 0,5

Avsättningar  5,9 5,6

Långfristiga skulder  350,8 342,2

Kortfristiga skulder  25,4 32,1

Summa eget kapital och skulder  487,7 492,5

Ställda säkerheter 480,1 480,1

Ansvarsförbindelser 0,0 0,0

Stiftelsen Karlstadshus är en bostadsstiftelse som bildats av Karlstads kommun och Riksbyggen. Kommunens 
andel av grundfondskapitalet uppgår till 60 procent. Stiftelsens ändamål är att äga, förvalta och hyra ut bostäder 
med tillhörande lokaler. Fastighetsbeståndet omfattar bland annat cirka 2 600 bostadslägenheter och 86 lokaler. 
Värdet för hela beståndet bedöms uppgå till knappt 2,1 miljarder kronor. Riksbyggen svarar för teknisk och 
ekonomisk förvaltning av stiftelsens bostäder.

Stiftelsen har under år 2019 noterat fortsatt hög efterfrågan på lägenheter och vid årets utgång hade stiftelsen 
endast 26 vakanta objekt. Omsättningen av lägenheter uppgick år 2019 till 18,7 procent (2018: 22,0 procent) 
vilket anses relativt högt och förklaras bland annat av en stor andel studentlägenheter. Förvaltningens mål är att 
begränsa omsättningen genom att öka trivsel och att erbjuda bra standard i sina lägenheter till konkurrenskraf-
tiga hyror.

Kommunens andel av stiftelsens resultat efter finansiella poster uppgick till 8,8 miljoner kronor (år 2018: 
10,1 miljoner kronor) vilket är 4,1 miljoner kronor bättre än budgeterat. Förbättringen beror bland annat på 
lägre kostnader för värme, el och snöröjning samt lägre kostnader för reparationer och underhåll under senare 
delen av året. Hyrorna höjdes den 1 januari år 2019 med 1,95 procent.

ÖVRIGA FÖRETAG OCH STIFTELSER
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Stiftelsen har under år 2019 enligt överenskommelse med Karlstads kommun fördelat ut åtta lägenheter för 
bostadssociala ändamål.

Under året färdigställdes ett projekt med takarbeten på 219 lägenheter och ett fyraårigt projekt med  
ROT-renovering i samma område påbörjades.

Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund
Resultaträkning (mnkr) 2018 2019

Rörelseintäkter 78,5 82,7

Rörelsekostnader  -79,5 -81,7

Rörelseresultat  -1,0 1,0

Finansnetto  -0,8 -0,8

Resultat efter finansiella poster  -1,7 0,2

Balansräkning (mnkr) 2018 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar  16,4 19,2

Omsättningstillgångar  57,5 62,8

Summa tillgångar  73,9 82,0

Eget kapital och skulder

Eget kapital  22,7 22,9

Obeskattade reserver  0,0 0,0

Avsättningar  29,5 31,3

Långfristiga skulder  0,0 0,0

Kortfristiga skulder  21,7 27,8

Summa eget kapital och skulder  73,9 82,0

Ställda säkerheter 0,0 0,0

Ansvarsförbindelser  0,0 0,0

Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med ansvar för räddningstjänsten i 
kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Karlstads kommuns andel uppgår  
till 62,3 procent.

Kommunens andel av årets resultat uppgår till 0,2 miljoner kronor (år 2018: -1,7 miljoner kronor). Detta är 
2,7 miljoner kronor högre än budgeterat resultat och 2,1 miljoner kronor högre än vad förbundet prognostiserade 
efter åtta månader. Förbättringen under året beror på lägre pensionskostnader i form av färre särskilda avtalspen-
sioner än förväntat. Utöver detta har år 2019 inneburit färre utryckningar samt lägre personalkostnader till följd 
av vakanser.

Bland de större insatserna under året hör en brand i parhus i Munkfors och urspårning av tre järnvägsvagnar 
på industrispåret på Hammaröleden i Karlstad.

Vänerhamn AB

Bolaget driver hamnarna runt Vänern med tillhörande verksamhet. Ägandet utgörs i allt väsentligt av  
kommunerna runt sjön. Karlstads kommuns ägarandel uppgår till 31 procent.

Totalt hanterades 2,5 miljoner ton gods av Vänerhamn AB. Detta är en ökning med 5,0 procent jämfört  
med föregående år. Ökningen avser främst landgodsvolym i Karlstad.

Kommunens andel av årets resultat efter finansiella poster uppgick till 3,2 miljoner kronor viket är i nivå 
med föregående års resultat (år 2018: 3,1 miljoner kronor). Bolagets investeringar uppgick totalt till 21,0 
miljoner kronor och omfattade bland annat en mobilkran samt ersättningsinvesteringar i maskiner och  
hanteringsutrustning.
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Visit Karlstad AB

Visit Karlstad AB har till uppdrag att samordna och utveckla regionens attraktionskraft inom besöksnäringen. 
En stor uppgift är att driva kultur- och kongressanläggningen KCCC.

Kommunens andel (49 procent) av årets resultat efter finansiella poster uppgick till -0,7 miljoner kronor  
(år 2018: 2,0 miljoner kronor). Resultatet är lägre än tidigare bedömningar och föregående år till följd av avbok-
ningar av flertalet större möten och färre antal deltagare. Utöver detta ökade kostnaderna avseende fastigheten.

En rättsprocess pågår avseende kommunfullmäktiges beslut den 8 december år 2016 om ett villkorat aktie-
ägartillskott samt driftstöd till Visit Karlstad AB om 3 miljoner kronor årligen under 2016–2020. Beslutet 
överklagades utifrån lagen om offentlig upphandling (LOU) samt kommunallagens bestämmelser om otillåtet 
stöd till enskild näringsidkare. Utöver detta har EU-kommissionen ställt frågor till kommunen om kommunens  
utbetalningar till Visit Karlstad AB och fastighetsägaren KB Mötesplatsen. Kommunen svarar löpande  
och ärendet kommer att fortlöpa under år 2020.

Tåsan Kraft AB

Bolaget ägs tillsammans med Fortum Sverige AB och bedriver produktion av el via vattenkraftverk i norra 
Värmland. Kommunens andel är 60 procent. Delägarna köper den producerade elen till självkostnadspris  
vilket innebär att bolaget redovisar ett nollresultat.

I oktober år 2017 konstaterades ett generatorhaveri hos Tåsan Kraft AB. Efter ett omfattande reparations-
projekt kunde anläggningen driftsättas under första veckan i juli år 2018. Bolaget har haft två försäkrings- 
ärenden kring haveriet, dels avseende egendomsförsäkring dels avseende avbrotts- och merkostnadsförsäkring.  
I juli år 2019 erhöll bolaget 9,5 miljoner kronor avseende ersättning från egendomsförsäkringen. Avseende det  
produktionsbortfall som skadan har medfört och eventuell ersättning för detta pågår en tvist med försäkrings-
bolaget med ytterst osäkert utfall (den förlorade produktionen avseende kommunens andel uppgår till cirka  
18 miljoner kronor). Tingsrättsförhandlingar förväntas ske under våren 2020. Eventuella ekonomiska konsekven-
ser av haveriet kommer sannolikt inte påverka resultatet i Tåsan Kraft AB. Istället påverkas priset på den el som 
kommunen köper vilket då skulle medföra en resultatpåverkan för kommunen.

Övrigt engagemang

Förutom de i avsnittet redovisade bolag och stiftelser ingår följande juridiska personer i kommunkoncernens 
årsredovisning: Stiftelsen Karlstads Studentbostäder (100 procent) och Karlstad-Grums vattenverksförbund 
(42 procent). 
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Karlstads kommun, kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad.
Tel: 054-540 00 00. E-post: karlstadskommun@karlstad.se. Webbplats: karlstad.se
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