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Framsida
Sundsta-Älvkullegymnasiet är en av Sveriges 
största gymnasieskolor med plats för 2 000 
elever och 250 lärare och personal. Skolan var 
färdigbyggd inför höstens skolstart 2021.
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ÅRET I KORTHET

Kommunkoncernens ekonomi

• Kommunkoncernens resultat uppgick  
till 709 miljoner kronor.

• Investeringar genomfördes under året  
med knappt 2 miljarder kronor.

Kommunens ekonomi

• Kommunens resultat uppgick till  
452 miljoner kronor.

• Investeringar genomfördes under året  
med 1,5 miljarder kronor.

• Större investeringar under året var arena- 
utbyggnaden, Tåg-i-tid, Färjestadsskolan  
och Fredricelundsskolan. 
 

Fakta om kommunen

• Vid årets utgång hade Karlstads kommun 
95 408 invånare, vilket motsvarade en  
ökning med 580 personer under året.  
Totalt föddes 962 barn.

• Antalet årsarbetare i kommunen uppgick  
till 6 939 och i kommunkoncernens övriga  
bolag fanns 520 årsarbetare.

• Skattesatsen var totalt 32:95 kronor fördelat  
på regionen 11:68 och kommunen 21:27.

Några viktigare händelser

• Coronapandemin påverkade verksamheten  
i stor utsträckning under året.

• En ny vision för Karlstads kommun,  
”Ett bättre liv i Solstaden”, har tagits  
fram och implementerats.

• Karlstad utsågs för andra året i rad,  
till ”årets arkitektskommun”. 
 

• Bygglov för drygt 1 700 bostäder  
beviljades under året.

• Under sommaren stod Karlstad  
som värd för SM i rullstolstennis.

• EU-projektet Värmlad ReAct påbörjades  
under året i syfte att stärka de ungas,  
16 till 20 år, ställning på arbetsmarknaden. 

• Karlstads kommun utsågs till tredje  
bästa miljökommun. 

• Ung omsorg tillfördelades extra  
medel för att skapa guldkant till  
kunder som varit i karantän och  
utrustning för att ta emot digitala  
aktiviteter och underhållning.

1,9
MILJARDER KRONOR 

Investeringar för koncernen 
Karlstads kommun 

+452
MILJONER KRONOR

Resultat för  
Karlstads kommun

+709
MILJONER KRONOR

Resultat för koncernen  
Karlstads kommun
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Målgrupp
Karlstads kommuns årsredovisning lämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder 
sig också till kommuninvånare men även andra externa intressenter i form av kreditgivare, leverantörer och 
andra offentliga myndigheter och intressenter. Årsredovisningen produceras av kommunledningskontoret.

Inledningsvis ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det gångna året.

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen upprättas i enlighet med elfte kapitlet i Lagen om kommunal bokföring och 
redovisning och inleds med ett kortare avsnitt som beskriver verksamhetens utveckling. Sedan följer en 
beskrivning av viktiga förhållanden för resultat och ställning och en beskrivning av de risker som är 
förknippade med kommunens verksamhet samt hur koncernen Karlstads kommun är organiserad och 
styrs. En samlad analys av verksamhetens utveckling och ekonomi redovisas kortfattat och 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 kommunkoncernen och kommunen. Analysen 
belyser områdena Resultat, Kapacitet, Risk och Kontroll samt avslutas med en sammanfattning och en 
framtidsbedömning.

Finansiella rapporter
Här redogörs för det ekonomiska utfallet av kommunkoncernens och kommunens verksamhet (resultat-
räkning), 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 
och en beskrivning av vilka redovisningsprinciper som gäller.

Därefter redovisas nämndernas utfall inom drift-, investering- och exploateringsredovisning. Budget-
avvikelser beskrivs kortfattat, liksom de största investerings- och exploateringsprojekten.

Verksamhet inom bolag, stiftelser och kommunalförbund
Här ges en kortfattad beskrivning av resultat, ställning och verksamhet inom de enskilda bolagen,  
stiftelserna och kommunalförbunden samt en motsvarande beskrivning för den samlade stadshuskoncernen.

Nyfiken att läsa mer?
Nämndernas verksamhetsberättelser beskriver mer utförligt respektive nämnds verksamhet, måluppfyllelse 
och ekonomiskt utfall. Nämndernas verksamhetsberättelser finns som en bilaga till den politiska behand-
lingen av årsredovisningen.

ÅRSREDOVISNINGENS INNEHÅLL
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Ännu ett år präglat av pandemin
Jag känner alltid en stolthet över vår kommun och över de medarbetare vi har i kommunens tjänst,  
men ett år som detta är den känslan starkare än någonsin.

Förra året kunde vi konstatera att kommunens medarbetare under 2020 snabbt lyckades ställa om 
verksamheterna och att Karlstadsborna trots pandemi fick en bra kommunal service genom hela den 
påfrestande perioden. Detsamma kan sägas om 2021, med tillägget att vi nu har befunnit oss i en prövande 
tid i över två år och tyvärr är vi inte ur pandemin än. De anställda i kommunen har visat stor lojalitet  
och en fantastisk förmåga att hantera en mycket svår situation och jag vill rikta ett särskilt tack till alla 
för det goda arbete som utförs varje dag, för Karlstadsbornas bästa.

Och nu är det krig i Europa. Detta kommer att påverka oss, hur mycket vet vi inte i skrivande stund, 
men man kan anta att belastningen kommer öka inom det sociala med flyktingfrågor, skolverksamhet, 
boendefrågor med mera.

Som inte det vore nog har coronapandemin medfört att det uppstått en rad verksamhetsskulder som 
behöver hanteras framöver. Några områden som identifierats är bland annat vårdskuld, utbildningsskuld 
och semesterskuld, och där är det viktigt att försöka komma ikapp nu.

Det är då det känns bra att Karlstad är en ekonomiskt välskött kommun. Resultatet för 2021 visar ett 
överskott på 452 miljoner kronor. Överskottet är precis som föregående år ett resultat av god ekonomisk 
hushållning men också av att staten skjutit till pengar på grund av coronapandemin.

Karlstad fortsätter växa, även om pandemin haft en dämpande effekt också på det området. Men vi satsar 
för framtiden och under året invigdes Sundsta-Älvkullegymnasiet, en av Sveriges största gymnasieskolor 
med plats för 2 000 elever och 250 lärare och personal. EU-projektet Värmland ReAct påbörjades under 
året i syfte att stärka de ungas, 16–20 år, ställning på arbetsmarknaden.

Investeringar genomfördes under året med 1,5 miljarder kronor och några av de större investeringar som 
gjordes under året var arenautbyggnaden, Tåg-i-tid, Färjestadsskolan och Fredricelundsskolan.

Den nya visionen för kommunen antogs också under 2021: Ett bättre liv i Solstaden, och den har vi alla 
för ögonen när vi fattar beslut om vår kommun. Karlstad ska i alla delar vara en attraktiv kommun där 
människor väljer att leva, verka, bo och utvecklas. En förutsättning för detta är att det byggs bostäder  
och under förra året uppgick antalet beviljade bostäder till drygt 1700, samma höga nivå som föregående 
rekordår. För andra året i rad utsågs Karlstad också glädjande nog till Årets Arkitekturkommun samt  
till tredje bästa miljökommun i Sverige.

Effekterna av coronapandemin är fortsatt märkbara för både närings-
liv och föreningsliv. Under 2021 fortsatte kommunen underlätta där 
det var möjligt genom att ta bort avgifter, dela ut extra medel samt 
förenkla somliga rutiner. Detta arbete kommer fortgå även under 
2022, för vi måste hoppas och tro att både krig och pandemi ger sig 
så att vi kan fortsätta bygga denna fina kommun som Karlstad är.

Till sist återigen ett stort tack för allt hårt arbete och med gott  
hopp om en fin vår.

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE



FÖRVALTNINGS- 
BERÄTTELSE

Den samlade bedömningen 
för 2021 är att kommunens 
verksamhet når upp till god 
ekonomisk hushållning.
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 2017 2018 2019 2020 2021

Kommunkoncernen

Årets resultat kommunkoncern (mnkr) 364 265 301 456 709

Årets nettoinvesteringar kommunkoncern (mnkr) 1 016 1 286 1 440 1 669 1 939

Soliditet kommunkoncern (%) 44,6 45,7 45,6 45,4 44,7

Årsarbetare kommunkoncern (st) 7 291 7 439 7 414 7 375 7 459

Kommunen

Årets resultat kommun (mnkr) 196 50 107 302 452

Årets nettoinvesteringar kommun (mnkr) 649 948 1 063 1 250 1 509

Soliditet kommun (%) 43,3 43,8 42,5 41,9 41,0

Årsarbetare kommun (st) 6 774 6 916 6 881 6 846 6 939

Antal invånare 91 120 92 497 93 898 94 828 95 408

Skattesats (kr) 21,75 21,75 21,27 21,27 21,27

En översikt över kommunkoncernens och kommunens utveckling de senaste fem åren. Årets resultat och årets  
nettoinvesteringar i miljoner kronor och soliditeten i procent.

Kommunkoncernens resultat har varierat något under de senaste åren, mycket beroende på kommunens 
resultat. Resultatet 2021 är betydligt högre än de föregående åren, mycket till följd av höga intäkter från 
eldistribution och intäkter från exploatering. Koncernens investeringsvolym har ökat successivt under 
femårsperioden. Förutom att kommunen står för en betydande del av investeringarna, genomförs stora 
investeringar hos Karlstads El- och Stadsnät AB och Karlstads Bostads AB. Soliditeten har försämrats 
något under de fyra senaste åren till följd av höga investeringsvolymer. Antalet årsarbetare har under 
femårsperioden varierat, till följd av omstruktureringar främst hos kommunen. 2021 har antalet årsarbetare 
däremot ökat med omkring 80 personer från 2020.

Kommunens resultat har varierat de senaste åren. 2018 var ett lägre resultat till följd av stora underskott 
hos nämnderna och 2021 var det höga resultatet kopplat till generella statsbidrag och realisationsvinster  
i försäljning utav tomter. Investeringsvolymen i kommunen har ökat stadigt och var 2021 mer än dubbelt 
så hög som 2017. De största investeringarna genomfördes inom teknik- och fastighetsnämndens skatte-
finansierade verksamhet. Soliditeten har under perioden rört sig mellan 41 och 43 procent. Soliditeten 
minskade under 2021 kopplat till de höga investeringsvolymerna. Antalet årsarbetare har under de senaste 
åren varierat. 2019 skedde en minskning med 30 årsarbetare till följd av organisationsförändringar inom 
arbetsmarknads- och socialnämnden och Karlstadsbuss som flyttades över till Region Värmland. 2020 
minskade antalet anställda med 35 personer, mycket kopplat till omställningsprocessen hos arbetsmarknads- 
och socialnämnden och verksamhetsövergång inom vård- och omsorgsnämnden, där medarbetare övergick 
till privata arbetsgivare. 2021 ökade antalet anställda runt 90 personer som bland annat är kopplat till 
kompetensöverföring vid framtida pensionsavgångar. Antalet invånare i Karlstad ökar och under 2021 
ökade invånarantalet med 580 personer. Ökning var lägre än tidigare år, till följd av pandemin då flytt-
ningsmönstren sett annorlunda ut. Skattesatsen har leget på samma nivå i Karlstad en längre tid. Inför 
2019 genomfördes dock en skatteväxling på 48 öre med Region Värmland i samband med att kollektivtrafiken 
bytte huvudman.

ÖVERSIKT ÖVER 
VERKSAMHETENS UTVECKLING
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunstyrelsen

Kommunrevision

Arbetsmarknads- och socialnämnd

Barn- och ungdomsnämnd

Gemensam drift- och servicenämnd

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd

Krisledningsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Miljönämnd

Omvärldsnämnd

Stadsbyggnadsnämnd

Teknik- och fastighetsnämnd

Valnämnd

Vård- och omsorgsnämnd

Koncernen Karlstads 
Stadshus AB

Övriga bolag, stiftelser  
och kommunalförbund

Karlstads Stadshus AB 
moderbolag

Stiftelsen Karlstadshus 
(60 %)

Karlstadsregionens 
räddningstjänstförbund 
(62,3 %)

Vänerhamn AB (31 %)

Visit Karlstad AB (49 %)

Tåsans Kraft AB (60 %)

Stiftelsen Karlstads 
Studentbostäder (100 %)

Karlstad-Grums vatten-
verksförbund (42 %)

Karlstads Energi AB

Vindpark Vänern AB

Karlstads El- och  
Stadsnät AB

MittNät AB (62,6 %)

Karlstads Bostads AB

Karlstads Parkerings AB

Mariebergsskogen AB

Karlstad Airport AB (95 %)

NÄMNDER KOMMUNENS KONCERNBOLAG

Koncernen Karlstads kommun består, förutom av kommunen, av kommunens bolag, stiftelser och 
kommunalförbund. Kommunen äger sina helägda bolag, inklusive Karlstad Airport som ägs till  
95 procent, indirekt genom Karlstads Stadshus AB, som tillsammans med dess dotterbolag bildar  
en bolagskoncern.
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KOMMUNALA UPPDRAGSFÖRETAG
Tabellen visar kommunal verksamhet, av större omfattning, som är avtalad med entreprenad via  
uppdragsföretag. Kommunen har ett huvudansvar att tjänsten erbjuds kommunmedborgarna.  
Friskolorna definieras inte som kommunala entreprenader men redovisas ändå i tabellen.

Verksamhet
Antal  

utövare
Andel av total 

verksamhet

Hemtjänst, äldreomsorg 1 15

Särskilt boende, äldreomsorg 2 30

Särskilt boende, LSS 1 8

Personlig assistans 1 4

Fristående förskolor 20 11

Pedagogisk omsorg 2 77

Öppna förskolor 2 40

Fritidshem 3 6

Färdtjänst* 1 100

Skolskjutsar 2 100

Uppgift om friskolor

Grundskolor 5 12

Gymnasieskolor 8 29

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

Andra samägda företag där kommunens röstandelar understiger 20 %

Kommunens 
procent av  

röstandelar

OKG, Oskarshamnsverkens Kraftgrupp AB 
(indirekt ägande genom Värmlandskraft-OKG-delägarna där kommunens ägarandel är 26,67 %) 2

Oslo – Stockholm 2.55 17

Kommuninvest ekonomisk förening 1
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OMVÄRLDSRISK

De senaste åren har vi sett en utveckling mot nationalism och skepsis till internationellt samarbete. 
Ryssland har haft ett destabiliserande inflytande i flera demokratiska val och allt ställdes på sin spets i 
slutet av februari 2022 när Ryssland invaderade Ukraina. Kina har över tid stärkt sin globala närvaro och 
EU har skakats av Brexit och motsättningar om bland annat migration och rättsstatens principer. Opinionen 
mot global handel har vuxit inom vissa grupper i både Europa och USA och konfliktnivån mellan USA 
och Kina har ökat i handelsfrågor – en utveckling som ökade när coronapandemin visade på sårbarheten  
i globala försörjningskedjor, med mycket tillverkning i bland annat Kina. Forskning inom psykologi visar 
att hot och kriser ofta får effekten att människor starkare identifierar sig med sin grupp, vilket skulle 
kunna öppna för ökande nationalism under kommande år. För ett exportberoende land som Sverige är det 
avgörande med en öppen och väl fungerande världshandel, där en utveckling mot mer protektionism och 
slutenhet skulle kunna få allvarliga konsekvenser för ekonomi och arbetstillfällen. Detta berör Värmland 
och Karlstad i stor utsträckning då många företags omsättning består av en hög andel export.

Även på mer lokal nivå ser vi flera trender som på olika sätt riskerar att minska tilliten och sammanhåll-
ningen i samhället. Tillit till andra människor och till myndigheter är en grund för de nordiska välfärds-
samhällena, som grundar sig på ett stort offentligt åtagande. Lägre tillit riskerar att medföra bland annat 
mer korruption, lägre benägenhet att anmäla brott och lyssna till information från myndigheter, och i 
längden en minskad vilja att bidra till det offentligas finansiering.

Motriktade trender och rörelser kan ofta samexistera utan friktion, men ibland ställs idéer och visioner 
mot varandra. Det kan bland annat handla om att nya, efterfrågade bostäder eller vägar som planeras på 
mark som visar sig vara viktig för den biologiska mångfalden. Eller möjligheten att genom utbyggnad av 
externhandeln skapa arbetstillfällen inom byggsektorn och handeln, som ställs mot det ökande bilåkande 
som skulle bli resultatet av en sådan utbyggnad. Det kan också handla om ifrågasättandet av värdet av  
att bidra ekonomiskt till en flygplats som är viktig för det lokala näringslivets utveckling och överlevnad, 
men som bidrar till koldioxidutsläpp som vi vet måste minska kraftigt under de närmaste åren.

Det blir vanligare att engagera sig i en sakfråga – kanske för att sociala medier gör det enkelt. I Karlstads-
politiken märks det bland annat i engagemanget gällande moskébygget och utvecklingen av Skutberget, 
där kampanjer till stor del drivits i sociala medier.

Dagens arbetsmarknad präglas av obalanser och vi befinner oss nu i den största arbetsmarknadsutmaningen 
i modern tid. Inom vissa yrken råder personalbrist, bland annat inom skolans och vårdens verksamheter 
samt specialistroller inom teknikområdet. Samtidigt står vissa grupper utanför arbetsmarknaden, och kan 
inte matchas till de arbetstillfällen som finns, på grund av bland annat låg utbildning och bristande 

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR 
RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
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språkkunskaper. Andra har osäkra timanställningar eller arbetar i den så kallade gig-ekonomin. Antalet 
hushåll som har ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning i Karlstads kommun har i genomsnitt 
ökat sedan 2018 samtidigt som antalet hushåll som återgår till egen försörjning minskat.

Flera av kommunens nämnder rapporterar om en ökad social oro i bostadsområden där kriminalitet och 
missbruk förekommer. I coronapandemins spår kommer även rapporter om att många elever mår psykiskt 
sämre och känner en ökad oro. Många som arbetar med ungdomar vittnar om ökad hopplöshet och brist 
på framtidstro samtidigt som statistik visar på ökad psykisk ohälsa bland unga. I en stor kartläggning  
av utvecklingen från 1985 till 2014 fann Folkhälsomyndigheten inga entydiga orsaker till den ökande 
ohälsan, men en sämre fungerande skola, prestationsångest och högre krav på arbetsmarknaden för unga 
tros alla bidra till trenden. Det finns även farhågor kring att den stress många vuxna upplevt under 
coronapandemin kommer att leda till att fler får uttalade problem med alkohol, narkotika och spel.

Även om brottsligheten inte ökat de senaste åren uppger färre att de upplever sig trygga sent på kvällen  
i det egna bostadsområdet. Slutsatsen kan verka motsägelsefull – människor känner sig otrygga i större 
utsträckning, trots att brottsligheten inte har ökat. Förklaringen är att brottsligheten delvis ändrat 
karaktär och koncentrerats till färre, mer brottsbelastade personer, ofta kopplade till gängkriminalitet. 
Samtidigt har skjutningar, sprängningar, och ungdomsrån uppmärksammats mycket i media och blivit 
ett ämne högt på den politiska dagordningen.

För att möta en omvärld som blir mer komplex och som förändras i allt snabbare takt måste vi stärka  
vår förmåga att anpassa och ställa om vår verksamhet. Inte minst gäller detta miljö- och klimatfrågor 
som inte följer traditionella organisatoriska och administrativa gränser. Utvecklingen medför stora 
utmaningar, men även möjligheter, som att vi lyckas ställa om till ett mer hållbart samhälle via klimat-
smart stadsbyggande och nya konsumtionsmönster, eller att ny teknik möjliggör en levande landsbygd 
och att fler väljer att flytta till Karlstad. Det kommer krävas löpande bevakning och analys av vår omvärld, 
riskanalyser, scenarioplanering och utveckling av robusta strategier. Vi måste också bli bättre på att 
hantera målkonflikter genom samarbete och innovation, och utveckla förmåga till snabba beslut och 
prioriteringar mellan verksamheter, så att vi kan mobilisera vid kris och fånga möjligheter när de uppstår.

VERKSAMHETSRISK

Under de närmaste åren förväntas andelen äldre och unga öka snabbare än andelen personer i arbetande 
ålder. Det innebär att skatteintäkterna kommer att öka långsammare än kostnaderna för den efterfrågade 
välfärden, som skolor och äldreboenden. Förutom en ansträngd ekonomi, innebär ett ökande antal gamla 
och unga en utmaning för kompetensförsörjningen. I Karlstad ser vi utmaningar i kompetensförsörjningen 
främst gällande omvårdspersonal – sjuksköterskor och undersköterskor – men även lärare på alla nivåer, 
ingenjörer och specialistroller inom olika områden.

Med fler unga och äldre ökar även behovet av nya lokaler för förskolor, skolor och äldre- och vårdboenden. 
Efterfrågan på lokaler för fritidsaktiviteter, som idrottshallar, ökar också, samtidigt som tillgången på 
tillgänglig mark är begränsad. Prognoser för var i kommunen elever kommer att bo och i vilken utsträck-
ning fristående skolor etablerar sig är osäkra. Det finns en risk att vi i vissa områden kan komma att 
sakna permanenta skollokaler samtidigt som vi i andra områden har outnyttjade lokaler.
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Övergången till digitala system har gjort oss mer sårbara. Allt fler digitala processer och verksamhetssystem 
har gjort våra verksamheter mer känsliga för störningar. Relativt vanligt förekommande företeelser som 
mjukvarubuggar, hårdvarufel, handhavandefel hos våra egna användare, misstag hos våra leverantörer, 
elavbrott eller avgrävda kablar kan idag störa eller till och med stänga ner vår verksamhet. Därtill ser vi 
ofta att det pågår försök att utsätta våra datasystem för trafik för att slå ut det. Om problemet sker i ett 
verksamhetssystem inom exempelvis äldreomsorgen, kan det innebära att de äldre inte får rätt medicin, 
att personal inte kan titta till dem via omsorgskameror eller att ett utlöst trygghetslarm inte når fram  
till personalen.

Coronapandemin har visat på svagheter med globala försörjningskedjor. Sedan ett antal decennier tillbaka 
är stora delar av jordens tillverkningsindustri och handel sammankopplade i globala försörjningskedjor. 
Tillverkning och inköp sker där kostnaderna är lägst, och för att maximera flexibilitet och undvika att 
binda kapital är det allt färre som håller lager – leveranser kommer ”just in time”. Utvecklingen har 
medgett stora kostnadssänkningar men även ökad känslighet för störningar – om tillverkning stoppas 
eller transporter inte kommer fram är buffertarna små och påverkan på verksamheten märks snabbt. 
Störningskänsligheten i våra försörjningssystem blev ytterligare belyst under en vecka i mars, när ett 
containerfartyg gick på grund i Suezkanalen, och under en vecka stoppade all sjöfart i den viktiga  
handelsleden mellan Medelhavet och Röda havet.

För att hantera de identifierade riskerna arbetar vi med strategisk kompetensförsörjning samt nya och 
förändrade arbetssätt, bland annat kopplat till teknikutveckling och digitalisering. Ett arbete pågår med 
att utveckla investeringsprocessen för att skapa synergier och en hållbar tillväxt. Bland annat kommer 
investeringsprocessens roll och hur den samspelar med andra stadsutvecklingsprocesser att ses över. Den 
ökade sårbarheten efter övergången till digitala system hanterar vi genom att eftersträva en så hög säkerhets-
nivå som möjligt samtidigt som vi återkommande uppdaterar program och byter ut gamla hårdvaror.  
Vi arbetar även med att skaffa oss en bättre överblick av våra leverantörsnätverk, hur sårbara vi är i en 
kris samt kartlägga alternativa försörjningskedjor.

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 finansmarknaderna 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, alterna-
tivt 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 checkräk-
ningskredit. 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 
internbanken 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 miljarder kronor, där 0,5 miljarder kronor avser avsättning till pensioner och 1,6 miljarder kronor 
avser ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Kommunen gör inte finansiella placeringar för pensions-
åtagandet, utan hela förpliktelsen återlånas i verksamheten. Härigenom begränsas kommunens låneskuld.

En djupare beskrivning av de finansiella riskerna finns i avsnittet finansiell analys.



14 KARLSTADS KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2021

FÖR VALT N ING SBER ÄT T EL SE



 KARLSTADS KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2021 15

FÖR VALT N ING SBER ÄT T EL SE

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Kommunfullmäktige godkände att Karlstads Bostads AB gör en investering på 135 miljoner kronor  
för nyproduktion av 62 bostadslägenheter i två flerbostadshus på Östra Jakobsberg.

Kommunfullmäktige godkände att Karlstads Energi AB gör en investering på 150 miljoner kronor  
i fjärrkyla i centrala Karlstad.

Karlstads kommun ingick ett finansieringsavtal med Region Värmland avseende flygplatsverksamheten 
vid regionflygplatsen Karlstad Airport.

Kommunstyrelsen beviljades ett tilläggsanslag på 5,5 miljoner kronor för att skapa förutsättningar  
för digitala satsningar som syftar till att minska manuell administration och införa nya arbetssätt.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljades ett tilläggsanslag på 1,2 miljoner kronor för  
förstärkning av fältgruppen.

Kommunfullmäktige beslutade att Karlstads kommun tillskjuter ytterligare insatskapital om  
35,3 miljoner kronor till Kommuninvest Ekonomisk förening under år 2021–2024.

Det höga elpriset påverkar Karlstads Energi och Karlstads kommuns intäkter för eldistribution  
positivt. Samtidigt påverkar de höga elpriserna även kostnadssidan i verksamheten.

Coronapandemin har påverkat kommunens verksamheter med en ökad nettokostnad på knappt  
27 miljoner kronor 2021.

Försörjningsstödet var fortsatt högt, både avseende antal biståndshushåll och kostnader
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV 
DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Visionen visar riktningen
Karlstads kommuns vision ”Ett bättre liv i solstaden” ger en gemensam bild av vår framtid. Karlstad  
ska vara en attraktiv kommun där människor väljer att leva, verka, bo och utvecklas.

Ett bättre liv i solstaden syftar till att livet ska vara bättre i Karlstad oavsett i vilket skede i livet man 
befinner sig och det handlar om alla slags liv; näringsliv, arbetsliv, studentliv, familjeliv, nöjesliv, frilufts-
liv, pensionärsliv, stadsliv och lantliv.

Vi vill att livet i Karlstad ska vara bättre än på andra platser och vi ska utgå från vad människor behöver 
för att kunna ha ett bra liv när vi planerar vår verksamhet. Vem du än är – i alla livets skeenden – så ska 
Karlstads kommun jobba för att du har det bättre här.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning är en förutsättning och restriktion för vår långsiktiga planering. Vår verk-
samhet 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 kommunfullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun. 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 näst-
kommande treårsperiod. Budgeten fördelas till kommunstyrelse och nämnder som sedan arbetar vidare 
med sina respektive verksamhetsplaner och internbudgetar under hösten.

Strategiska planen pekar ut de prioriterade målområdena
Den strategiska planen hjälper oss att arbeta i visionens riktning. Planen visar våra prioriterade målområden 
med övergripande mål och hjälper oss att planera vårt arbete och säkerställer att vi gör rätt saker för 
Karlstadsborna. Kommunen ska växa på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt där  
FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030, är en omvärldsfaktor som är vägledande för kommunens 
utveckling.
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Den strategiska planen utgår från fyra målområden. En kommun för alla, En kunskaps- och  
tillväxtkommun, En miljösmart kommun och En attraktiv arbetsgivare. 

En kommun 
för alla

En kunskaps- 
och tillväxt-

kommun

KARLSTAD
SKA VARA

En 
miljösmart 
kommun

En attraktiv 
arbetsgivare

KARLSTADS 
KOMMUN 
SKA VARA

Inom varje målområde har kommunfullmäktige beslutat om koncernövergripande mål. De ger en vägled-
ning till vad vi vill uppnå inom respektive målområde. 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.

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 gemensam 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 och kärnan i vår värdegrund är:

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, policys, riktlinjer, planer och handlingsplaner.
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Karlstads kommun ska ha en verksamhet och ekonomi i ”gott skick”. Det förutsätter ett långsiktigt 
tänkande ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv där vi tillsammans hushållar med våra 
resurser. För att säkerställa detta krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till så att 
inte morgondagens medborgare får 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 förvaltar och använder medborgarnas skattepengar så 
effektivt som möjligt. Öppenhet och tillgänglighet 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.

Verksamhetsperspektivets måluppfyllelse utgår från strategiska planens 22 övergripande mål med till-
hörande indikatorer. Bedömningen görs med vägledning av indikatorernas utveckling och nämndernas 
och bolagens bidrag till måluppfyllelsen. Ur ett verksamhetsperspektiv bedrev nämnderna och bolagen 
under 2021 sina verksamheter i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande mål. Koncernens 
måluppfyllelse ligger totalt sett på samma nivå som året innan.

Att ha god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv handlar om att vara långsiktigt ekonomiskt 
hållbar. Det finansiella perspektivet visar en blandad bild de senaste åren. Resultatet justerat för realisations-
vinster och intäkter för eldistribution överstigande 45 miljoner kronor var mycket starkt 2021 och sett 
över femårsperioden nåddes resultatmålet. Även om kommunen inte nådde upp till det långsiktiga målet 
om att nettolåneskulden för den skattefinansierade verksamheten inte skulle öka höll vi oss sammantaget 
inom de avsteg som kommunfullmäktige godkänt.

Mot bakgrund av att måluppfyllelsen av de övergripande målen inom strategisk plan är god att resultat-
målet uppnås med god marginal samt att finansieringsmålet håller sig inom de avsteg som kommunfull-
mäktige godkänt är den samlade bedömningen att verksamheten når upp till god ekonomisk hushållning.

SAMLAD BEDÖMNING AV GOD 
EKONOMISK HUSHÅLLNING
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MÅLUPPFYLLELSE VERKSAMHET

I den strategiska planen har Kommunfullmäktige beslutat om fyra målområden och 22 övergripande  
mål som följs upp med hjälp av 61 indikatorer. Måluppfyllelsen graderas i tre nivåer och pilarna visar 
utvecklingen av måluppfyllelsen i jämförelse med året innan.

  Måluppfyllelsen bedöms som god 

  Måluppfyllelsen bedöms som relativt god

  Måluppfyllelsen bedöms som mindre bra

  Måluppfyllelsen utvecklades i positiv riktning under 2021

  Måluppfyllelsen är på samma nivå som föregående år

 Måluppfyllelsen utvecklades i negativ riktning under 2021

100 procent av målen uppnådde god eller relativt god måluppfyllelse år 2021. Sju av de övergripande målen 
bedöms uppnå god måluppfyllelse och 15 mål bedöms uppnå relativ god måluppfyllelse. Måluppfyllelsen 
var på samma nivå som 2020.

Vid bedömning av måluppfyllelsen används indikatorernas utveckling och nämndernas bedömningar 
som vägledning.

Områden 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 kunskaps- 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
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MÅLUPPFYLLELSE EKONOMI

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 uppgick till 3,6 procent. Det innebär att Karlstad nådde målet om minst två procents överskott 
under perioden. Även resultatmålet för det enskilda året 2021 nåddes.

Årets resultat i förhållande till summa skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning (procent) 2017 2018 2019 2020 2021

3,5 0,9 2,1 5,7 8,0

Kommunens totala nettolåneskuld inklusive kommunens totala pensionsåtagande  
ska inte öka 

Kommunens totala nettolåneskuld inklusive totalt pensionsåtagande ökade under den senaste femårspe-
rioden. En förenklad avstämning sker genom att mäta självfinansieringsgraden, alltså hur stor del av årets 
nettoinvesteringar som täcks av årets resultat och årets avskrivningar. Trots höga resultatnivåer ett flertal 
år under den senaste femårsperioden har de stora investeringsvolymerna gjort att de egna medlen inte 
räckt fullt ut för att täcka investeringarna. Det här var extra märkbart de senaste fyra åren då investe-
ringsnivån var högre än tidigare år.

Andel av årets nettoinvesteringar som täcks av årets resultat samt årets 
avskrivningar (procent) 2017 2018 2019 2020 2021

81 40 42 56 57

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 avgifts-
finansierad verksamhet (vatten och avlopp):

Förändring av nettolåneskulden (belopp i miljoner kronor) 2017 2018 2019 2020 2021

Avgiftsfinansierad verksamhet 31 53 84 64 34

Skattefinansierad verksamhet -6 289 536 511 596

Den skattefinansierade verksamhetens nettolåneskuld minskade under ett av de senaste fem åren. Samman-
taget ökade dock nettolåneskulden för den skattefinansierade verksamheten med drygt 1,9 miljarder kronor. 
Den avgiftsfinansierade verksamhetens nettolåneskuld ökade för varje år under den senaste femårsperioden 
och ökningen 2021 uppgick totalt sett till 34 miljoner kronor. Sammantaget har den totala nettolåneskulden 
för den senaste femårsperioden ökat med nära 2,2 miljarder kronor. Även om nettolåneskulden ökade 
kraftigt den senaste femårsperioden var ökningen sammantaget inom de avsteg som kommunfullmäktige 
godkänt. Med detta som grund bedömer vi att det finansiella målet är uppfyllt.

Förklaringen till att den totala nettoskulden ökade kraftigt hänger samman med den höga investeringsnivån.
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MÅLUPPFÖLJNING VERKSAMHET

Här beskrivs och redogörs för aktiviteter, utveckling och måluppfyllelse av de övergripande målen  
inom den strategiska planens fyra målområden: En kommun för alla, En kunskaps- och tillväxtkommun,  

En miljösmart kommun och En attraktiv arbetsgivare. Till respektive målområde finns en tabell med  
de indikatorer som är kopplade till de övergripande målen inom området.

Vid bedömning av måluppfyllelsen används indikatorernas utveckling och nämndernas bedömningar 
som vägledning. För att synliggöra att koncernen rör sig i rätt riktning mot måluppfyllelse används 
färgmarkeringar och pilar där grönt betyder god måluppfyllelse, gult betyder relativ god måluppfyllelse 
och röd betyder mindre bra måluppfyllelse. Pilarna visar i vilken riktning utvecklingen skett  
i förhållande till föregående år. En tabell med indikatorernas resultat uppdelat på kön, finns i  
inledningen till varje målområde.

För att visa hur koncernen bidrar till hållbar utveckling genom vårt arbete med strategiska planen  
finns en ikon under varje övergripande mål som visar kopplingen till de globala målen i Agenda 2030.

Under 2020 och 2021 påverkade coronapandemin måluppfyllelsen inom flera områden och en rad  
åtgärder sattes in för att minska påverkan för Karlstadborna. Kommunstyrelsen beslutade i april 2020  
om fyra koncerngemensamma uppdrag som verksamheterna arbetade med för att mildra effekterna, 
skydda riskgrupper, säkerställa viktig verksamhet samt förebygga och minimera oro.

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.
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Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse
Inom målområdet En kommun för alla finns åtta övergripande mål. Bedömningen är att  
två av målen uppnådde god måluppfyllelse och sex uppnådde relativt god måluppfyllelse.

Nedan följer en redovisning av resultat och utveckling av indikatorerna som är kopplade  
till målområdets övergripande mål:

En kommun för alla 2017 2018 2019 2020 2021

Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun

Invånare som tycker att Karlstads kommun är ”mycket bra” eller 
”ganska bra” som en plats att bo och leva på, andel (%) – – – – 98,1

kvinnor – – – – 98,5

män – – – – 97,6

Invånare som tycker att kommunen sköter sina olika verksamheter 
”mycket bra” eller ”ganska bra”, andel (%) – – – – 89,4

kvinnor – – – – 93,5

män – – – – 85,4

Karlstadsborna ska ha tillgång till bra bostäder

Färdigställda bostäder, ny- och ombyggnad (nettotillskott), antal 587 1 258 523 779 cirka 430

Invånare som tycker att tillgången till bostäder i kommunen  
allmänt sett är ”mycket bra” eller ”ganska bra”, andel (%) – – – – 35

kvinnor – – – – 33

män – – – – 38

Hem- och bostadslösa i Karlstads kommun, antal 350 433 367 470 436

Karlstad ska vara ett dynamiskt kulturellt centrum

Invånare som tycker att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen 
är ”mycket bra” eller ”ganska bra”, andel (%) – – – – 88,1

kvinnor – – – – 87,3

män – – – – 89,0

Elever i musik- eller kulturskola, 6–15 år, andel (%) – 12 12 10 ..

flickor – 14 14 12 ..

pojkar – 10 10 8 ..

Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige

Hotellövernattningar i Karlstad, antal 514 153 526 296 538 177 301 798 ..

EN KOMMUN FÖR ALLA

430
98,1

43% 11%

Cirka 430 bostäder färdigställdes. 43 procent av kvinnorna och 11  
procent av männen, och i genomsnitt  
26 procent av Karlstadsborna, avstår 
från att gå ut ensam.

Andelen Karlstadsbor som tycker att 
Karlstads kommun är ”mycket bra” 
eller ”ganska bra” som plats att bo 
och leva på.
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En kommun för alla 2017 2018 2019 2020 2021

Karlstad ska vara en trygg kommun

Invånare som är ”mycket oroliga” eller ”ganska oroliga” för  
att bli utsatta för våldsbrott eller hot om våld, andel (%) – – – – 26,3

kvinnor – – – – 33,7

män – – – – 18,7

Trygghet bland unga, andel elever som upplever sig trygga  
i åk 1 på gymnasiet (%) – – – 96,0 96,5

flickor – – – – 96,2

pojkar – – – – 97,3

Trygghet bland unga, andel elever som upplever sig trygga  
i förskoleklass, åk 4 och åk 7 i grundskolan (%) 96,6 96,1 96,5 96,1 94,9

flickor 96,6 96,0 96,2 96,5 94,8

pojkar 96,7 96,5 96,7 95,6 95,0

Invånare 16–84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) – 25 – 26 26

kvinnor – 43 – 45 43

män – 8 – 9 11

Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering

Elever på gymnasiet som upplever sig blivit mobbade,  
trakasserade eller utfrysta, andel (%) – – – – 17,5

Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) – 23 – 23 24

kvinnor – 23 – 20 22

män – 24 – 26 26

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – ”alltid” eller  
”oftast” bra bemötande, andel (%) 96 95 95 96 ..

kvinnor 96 95 95 95 ..

män 97 94 95 96 ..

Invånare som tycker att kommunen ”helt och hållet” eller  
”till stor del” arbetar aktivt för att förbättra toleransen för  
människors olikheter (till exempel utifrån ålder, kön eller 
könstillhörighet, sexualitet, religion, etnicitet eller 
funktionsnedsättning), andel (%) – – – – 46,8

kvinnor – – – – 44,0

män – – – – 49,1

Tillgängligheten och möjligheten till delaktighet ska vara god

Invånare som tycker att möjligheterna att aktivt delta i arbetet  
med utveckling av kommunen (till exempel medborgardialoger, 
samråd) är ”mycket bra” eller ”ganska bra”, andel (%) – – – – 38,1

kvinnor – – – – 42,2

män – – – – 34,7

Invånare som tycker att kommunen informerar ”mycket bra”  
eller ”ganska bra” vid större förändringar i kommunen  
(till exempel stadsplanering, byggnationer), andel (%) – – – – 65,1

kvinnor – – – – 65,7

män – – – – 64,3

Delaktighetsindex, andel av maxpoäng (%) 76 – 71 74 74

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi  
ska arbeta med olika skoluppgifter, andel positiva svar, åk 5 (%) – 78 – 73 71

flickor – – – – 71

pojkar – – – – 72

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi  
ska arbeta med olika skoluppgifter, andel positiva svar, åk 9 (%) – 57 – 48 44

flickor – – – – 46

pojkar – – – – 45
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En kommun för alla 2017 2018 2019 2020 2021

Tillgängligheten och möjligheten till delaktighet ska vara god

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt  
vi ska arbeta med olika skoluppgifter, andel positiva svar,  
åk 2 gymnasiet (%) – 66 – 58 60

flickor – – – – 56

pojkar – – – – 66

Karlstadsborna ska kunna leva ett hälsosamt liv

Invånare som tycker att möjligheten att nyttja kommunens  
idrotts- och motionsanläggningar är ”mycket bra” eller  
”ganska bra”, andel (%) – – – – 88,2

kvinnor – – – – 92,4

män – – – – 84,6

Ohälsotal, antal dagar med ersättning från Försäkringskassan 
per person (16–64 år) och år 23,4 22,4 21,4 20,5 20,9

kvinnor 29,1 27,8 26,4 25,3 25,6

män 17,8 17,1 16,5 15,8 16,2

Psykisk hälsa hos unga, andel elever som upplever god psykisk  
hälsa i åk 1 på gymnasiet (%) – – – – 85,4

flickor – – – – 79,4

pojkar – – – – 95,8

Psykisk hälsa hos unga, andel elever som upplever god psykisk  
hälsa i förskoleklass, åk 4 och åk 7 i grundskolan (%) – – – 87,8 88,7

flickor – – – 86,0 86,4

pojkar – – – 90,0 90,7

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per invånare 7–20 år 41 38 38 34 ..

flickor 35 33 33 30 ..

pojkar 46 42 43 37 ..

Ett streck (–) i tabellen innebär att uppgift saknas och två prickar (..) innebär att värdet ännu inte har publicerats hos källan.

Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun
  Måluppfyllelsen bedöms som god, på samma nivå som föregående år. 

Måluppfyllelsen bedöms som god, på samma nivå som föregående år. Trots coronapandemin genomfördes 
en mängd insatser och aktiviteter som bidrog till att Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin 
kommun. Många aktiviteter fick ställas om och en del kunde genomföras utomhus på ett ”coronasäkrat 
sätt”. Med hjälp av kommunens verksamhetsbidrag till Centrum Karlstad skapades så kallade Pick-up-
points, för att underlätta för affärerna att sälja sina varor utan att kunderna besökte affären fysiskt.

Pandemin bidrog till att vi vistades mera utomhus vilket är en trolig orsak till att det skedde en markant 
ökning av utlåning av Fritidsbankens utrustning, men också flytten till mer tillgängliga lokaler bidrog 
till ökad utlåning. Kultur- och fritidsförvaltningen fick ställa om en hel del av sin verksamhet under året, 
bland annat omvandlades julmarknaden på Alsters herrgård till adventsöppet fyra söndagar i december 
och ljuspromenaden på Sandgrundsudden förlängdes över en tid. Sundstabadet var stängt under året  
men för att inte tappa kvalitet i verksamheten låg fokus på att utveckla verksamheten inför öppnandet. 
En plan arbetades fram i syfte att säkerställa god simkunnighet bland barn i kommunen.
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SCB:s medborgarundersökning visade att 98,1 procent av Karlstadsborna var positiva och tyckte att 
Karlstad var mycket bra eller ganska bra att leva och bo i och kvinnorna var mer positiva än männen.  
För riket som helhet var andelen positiva till den egna kommunen 92 procent. Bland kommungruppen 
större städer hamnade Karlstad på första plats. På frågan om hur invånarna tyckte att kommunen skötte 
sin verksamhet visade resultaten att 89,4 procent av Karlstadsborna tyckte att kommunen skötte sina 
verksamheter mycket bra eller ganska bra. Kvinnorna var även här mer nöjda än männen, både i Karlstad 
och i riket. Skillnaden mellan könen var dock större i Karlstad.

Satsningar gjordes i Karlstads stadsmiljö med bäring på ekosystemtjänster och biologisk mångfald. 
Attraktiva miljöer skapades längs Karlstadsstråket och Packhusgatan för att ta hand om dagvatten och  
ge gröna inslag i form av så kallade rain gardens vilka bidrar till att det hårdgjorda gaturummet får nya 
välgörande gröna inslag.

Karlstads kommun utsågs till Sveriges Arkitektkommun 2021 och är därmed den första kommunen  
i landet som tilldelats denna utmärkelse två år i rad. I tidningen Aktuell Hållbarhets ranking av årets 
Miljöbästa kommun placerade sig Karlstad på en tredje plats.

Flera förvaltningar och bolag valde att kranmärka sig, en nationell hållbarhetsmärkning som innebär  
att man väljer kranvatten framför flaskvatten. Genom kranmärkningen visar man att man tar ställning 
för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten. En extra satsning gjordes för att få 
Karlstadsborna att använda vattnet ”mer smart”. Kommunen uppmärksammade även Världsvattendagen, 
Världstoalettdagen, Dagvattnets dag och Stora biltvättardagen.

I medborgarundersökningen, där man frågade om vad Karlstadsborna tyckte om kommunens arbete  
för att säkerställa tillgången till dricksvatten, var 97 procent nöjda vilket innebar att Karlstad fick  
bästa resultat av samtliga deltagande kommuner. Undersökningen visade även att Karlstadborna hade  
en positiv attityd till underhållet av den offentliga miljön.

Karlstadsborna ska ha tillgång till bra bostäder
  Måluppfyllelsen bedöms som god, på samma nivå som föregående år.  

Måluppfyllelsen bedöms som god, på samma nivå som föregående år. Under året färdigställdes cirka 
430 bostäder vilket är något färre än året innan. Dock visar prognosen att det sannolikt blir närmare 
1 300 färdigställda bostäder under 2022. I medborgarundersökningen som genomfördes av SCB hösten 
2021 ställdes frågan om hur man tyckte att tillgången till bostäder var i kommunen. 35 procent av de 
som svarade tyckte att tillgången på bostäder var ganska bra eller mycket bra. Eftersom frågan var ny  
och unik för Karlstad finns inga jämförelser med andra kommuner. Kvinnor och män hade liknande 
uppfattning, skillnaden var endast marginell.

De detaljplaner som antogs 2021 inrymmer 160 nya bostäder och innefattar flerbostadshus på Rud,  
i kvarteret Letten och mindre enheter i Dingelsundet. En dubbel markanvisning genomfördes där mark  
i Älvenäs tillsammans med mark i centrala Karlstad anvisades. Ytterligare en dubbel markanvisning kom 
till då Karlstads Bostads AB, KBAB, fick en central markanvisning på Tullholmen som kopplades till en 
markanvisning i Väse som bolaget hade sedan tidigare. KBAB har nu köpt marken i Väse och påbörjat 
byggnationen av fyra hyresrätter. Den dubbla markanvisningen för Molkom och Tullholmen som blev 
klar 2020 har lett till att byggnationen av tolv lägenheter i Molkom påbörjades under 2021.
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Kommunen arbetade med flera bebyggelseutredningar och byggvisioner utanför centralorten. Ett stort 
antal förhandsbesked och bygglov utanför planlagt område handlades och var ett bra komplement till  
den planlagda bostadsmarken. Ett utredningsuppdrag startades upp med syfte att ta fram modeller för 
olika VA-lösningar, som ska underlätta för ytterligare byggnation på landsbygden.

Antalet hem- och bostadslösa var totalt 436, vilket är fortsatt högt men ändå en förbättring i jämförelse 
med året innan. Alla boendelösningar förbättrades med undantag för långsiktiga lösningar via kommu-
nen som visade på en liten ökning. Detta bekräftade förra årets analys, som visade att kommunen har en 
väl dimensionerad verksamhet för att hantera problem med hemlöshet men precis som förra året är det 
inte ett önskvärt läge eller en egentlig lösning på problemet. Under året skrevs 68 kontrakt på 
akutbostad.

Det finns två typer av kontrakt, sociala kontrakt och bostadssociala kontrakt. Båda är i grunden ett 
andrahandskontrakt med kommunen som hyresvärd. De bostadssociala kontrakten övergår efter minst  
ett år till ett eget förstahandskontrakt. Till bostadssociala kontrakt levereras årligen mellan 30 och 
40 lägenheter från KBAB, samt ytterligare lägenheter från Stiftelsen Karlstadhus. År 2021 fanns cirka 
115 lägenheter för de sociala kontrakten som kunde hyras ut i andra hand. Under året skrevs kontrakt 
med 96 hushåll varav 37 var bostadssociala. Till de som står allra längst bort från bostadsmarknaden  
kan en lägenhet via Bostad först erbjudas. Där får personen ett bostadssocialt kontrakt utan föregående 
krav på nykterhet och för detta ändamål finns ett samarbetsavtal med KBAB som ska tillhandahålla 
tio lägenheter. Under 2021 tecknades tre sådana kontrakt.

Kvotflyktingar och personer anvisade till kommunen från Migrationsverket erbjuds i första hand 
lägenheter från KBAB och Stiftelsen Karlstadhus. På samma sätt som med bostadssociala kontrakt 
övertas dessa som förstahandskontrakt innan personerna går ur etableringsfasen. 2021 skrevs kontrakt 
med 37 hushåll. Pandemin gjorde det svårare för framförallt kvotflyktingar att komma till Sverige  
och Karlstad.

Karlstad ska vara ett dynamiskt kulturellt centrum
  Måluppfyllelsen bedöms som relativt god, på samma nivå som föregående år.  

Måluppfyllelsen bedöms som relativt god, på samma nivå som föregående år. Kultursektorn påverkades  
i stor utsträckning av coronapandemin även om det under hösten genomfördes en del aktiviteter utifrån  
då gällande restriktioner. Kommunen gav under året olika typer av stöd för att underlätta för företag  
och föreningar. Ett konstnärsresidens anpassades och genomfördes på Alsters herrgård, med utställningen 
En parkfantasi som resultat. Arbete inleddes för att bygga en fast scen i kvarteret Almen vilket kommer att 
underlätta för de föreningar som vill använda platsen till kulturella arrangemang.

Pandemin medförde att kulturskolan inte hade möjlighet att erbjuda verksamhet i ordinarie form och 
kvalitet under stor del av vårterminen. Därför beslutades om en tillfällig reducering av avgiften. Konserter 
ställdes in men kunde i flera fall genomföras och tillgängliggöras digitalt via hemsidor och karlstad.se. 
Kulturskolan arbetade särskilt med att öka deltagandet i områden med lågt deltagarantal och då särskilt 
på Våxnäs och i Nyed. Särskilt inspirerades pojkar till deltagande i frivilliga utbildningar då flickorna  
är något överrepresenterade, med 58 procent av deltagarantalet i frivilliga kurser.
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Pandemin och restriktioner till trots ansåg drygt 88 procent av de svarande Karlstadsborna i SCB:s 
medborgarundersökning att kultur- och nöjeslivet i kommunen var ganska eller mycket bra. Motsvarande 
siffra för hela riket var 62 procent. Männen var något mer positiva än kvinnorna, men det var fler kvinnor 
än män som svarar att kultur- och nöjeslivet är mycket bra. Undersökningen var ny så det går inte att se 
någon trend, men jämfört med övriga kommuner i Sverige låg Karlstad i toppen då endast Vara kommun 
hade ett högre resultat. Undersökningen visade inte bara vad Karlstadsborna tyckte om kulturlivet utan 
frågan omfattade även nöjeslivet. Det gjorde det svårare att bedöma ifall det var Karlstad som kulturstad 
som värderades högt eller om det var möjligheter till andra nöjesupplevelser som respondenterna värderat. 
Båda är dock viktiga för Karlstad som kommun och påverkas sannolikt av hur kommunen verkar för att 
främja både kultur- och nöjesliv.

Ett annat intressant mått från undersökningen som kan komplettera indikatorn handlade om kommunens 
främjande av kulturlivet. Drygt 78 procent av Karlstadsborna svarade att de tycker att kommunens arbete 
för att främja det lokala kulturlivet var bra. Även denna siffra var hög i jämförelse med riket och det var 
endast tre kommuner som hade ett högre värde än Karlstad. Bland jämförelsekommunerna låg Örebro 
och Karlstad tätt ihop i toppen.

Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige
  Måluppfyllelsen bedöms som relativt god, på samma nivå som föregående år.  

Måluppfyllelsen bedöms som relativt god, på samma nivå som föregående år. Besöksnäringen har påverkats 
negativt av coronapandemin. Resvanor och resmönster har förändrats både gällande affärsresandet och  
det privata resandet. I Karlstad har näringen tidigare haft en stor andel internationella besökare, främst 
norrmän, samt många besökare till kongresser och evenemang. Under pandemin dök dock en ny mål-
grupp upp och det var svenska resenärer som aldrig tidigare besökt Karlstad. Näringen fick ställa om  
och samtidigt jobba långsiktigt för att kunna ta emot de andra målgrupperna när restriktionerna släpps.

Kommunen samverkade med Visit Karlstad member och utgick från olika scenarier för hur resandet 
kommer att utvecklas. Arbetet fokuserades kring marknadsföring av destinationen genom digitala 
evenemang samt produktutveckling för nya målgrupper. Samarbetet handlade även om utveckling  
av en digital plattform, en gemensam webbplats samt genom olika projekt och insatser som hjälpt 
besöksnäringen framåt. Under året har samverkan skett med Region Värmland, Karlstadsbuss, Karlstad 
Sjötrafik samt berörda kommuner för att utveckla båtbusstrafiken och upplevelserna för resenärerna.  
Inom kommunen utvecklades dessutom arbetet kring hur hållbara evenemang ska genomföras.

Under året genomfördes en reklamkampanj på storbildsskärmar vid bland annat busshållplatser för att 
lyfta kommunens vandringsleder och besökswebben för vandringsleder. Isbanan på Stora Torget togs i 
drift i slutet av året. I en av torgbodarna fanns skridskor för utlåning som Fritidsbanken bidrog med.  
Pop up-installationer placerades ut för att bidra till ett inbjudande och trevligt centrum.
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Karlstad ska vara en trygg kommun
   Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och utvecklade under 2021  

i positiv riktning.    

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och utvecklade under 2021 i positiv riktning. Det skedde 
mycket trygghetsskapande arbete i bred samverkan inom koncernen under året, och utvecklingen  
följdes upp med flera nya indikatorer. Säkerhetsfrågorna lyftes fram som en viktig del av målet.

Resultatet från 2021 års undersökning Liv och hälsa från Folkhälsomyndigheten visar att 26 procent av 
kommuninvånarna i Karlstad mellan 16–84 år avstår från att gå ut ensam. SCB:s medborgarundersökning 
samma år visar att 26,3 procent av invånarna är ganska oroliga eller mycket oroliga för att bli utsatta  
för våldsbrott eller hot om våld. Båda dessa resultat ligger något bättre än genomsnittet för Sveriges 
kommuner. Kvinnor är mer oroliga för att bli utsatta för våldsbrott eller hot om våld än män, och 
skillnaden mellan könen är större i Karlstad än i riket i sin helhet. I Karlstad kommun skiljer det 
15 procentenheter till skillnad från riket där skillnaden är 5,5 procentenheter.

Effektiv samordning för trygghet, EST, är nu ett etablerat arbetssätt för samordning av olika trygghets-
skapande åtgärder inom kommunen. Trygghetscenter koordinerar arbetet som inkluderar ett flertal 
förvaltningar, bolag och polisen. Fler samarbetsformer initierades under året och stadsdelsmöten infördes  
i flera stadsdelar.

Kommunens digitala trygghetskarta är ett viktigt verktyg för inrapportering, analys och uppföljning. 
Med hjälp av den kan olika aktörer registrera information som kvalificerad personal sedan analyserar så 
att rätt åtgärder kan sättas in när det gäller förebyggande arbete med otrygga miljöer. Här konstaterades 
att den sociala oron i stadsdelarna ökade under pandemin. Periodvis var skadegörelse och otrygghets-
skapande folksamlingar ett påtagligt problem i bland annat Våxnäs.

Inom ramen för Agenda 2030-protokollet skapades under året gruppen Kommun- och näringslivssamverkan 
i brottsförebyggande arbete med syftet att arbeta med långsiktiga trygghetsfrågor i centrum och andra 
delar av tätorten. Gruppen som bestod av deltagare från kommunen och olika företag samlades tre gånger 
under 2021 under ledning av Trygghetscentrum.

I stadsmiljön utfördes en rad trygghetsskapande åtgärder såsom ny fasadbelysning på offentliga fastig-
heter, okrossbara fönster på skolor och förstärkning av belysning vid torg och lekmiljöer. Arbete för att 
införa kameraövervakning påbörjades. Utifrån ett budgetbeslut gjordes också en utredning under året  
i syfte att utreda hur kommunen genom aktiv markförvaltning och upprustande fastighetsåtgärder kan 
stärka upplevelsen av trygghet. I flera aktuella projekt så som Vikenförbindelsen, Sanna Sport och flera 
torg i omvandling lyftes trygghetsskapande aspekter in och hanterades brett och i ett tidigt skede.

Med anledning av coronapandemin genomfördes särskild trängseltillsyn vid stadens restauranger, i syfte 
att öka tryggheten och säkerheten för besökarna ur ett smittskyddsperspektiv.

Inom vård- och omsorgsverksamheten utvecklades former för ett personcentrerat arbetssätt. Det inkluderade 
utveckling av metodstöd och rutiner för kontaktpersonal och omvårdnadsteam, samt uppstart av processen 
för införande av/övergång till tillitsbaserad styrning och ledning. De Operativa teamen påbörjade ett 
införande av operativ utredningstid vilken ska fokusera på självständighet och trygghet för kunden.  
En satsning på hållbara scheman och förbättrad bemanningsstrategi inleddes också, i syfte att säkra  
en god personalkontinuitet och på så vis bidra till ökad trygghet.
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Alla hemtjänstgrupper förseddes med tryggsäckar med exempel på smarta produkter och Ipads, i syfte  
att kunna introducera välfärdteknik och smarta produkter vid välkomstsamtal med kund och anhörig.  
På trygghetsboendena uppfördes skåp där smarta produkter presenteras.

Inom skolan svarade eleverna på en enkät rörande upplevd trygghet i skolmiljön. En mycket stor andel 
upplever att de är trygga. Resultatet visar dock på en viss försämring det senaste året. En möjlig orsak 
kan vara coronapandemins inverkan med distansundervisning och inställda fritidsaktiviteter. Resultatet 
kan också ha påverkats av att enkäterna, till skillnad mot tidigare, fylldes i digitalt av eleverna och att 
hälsosamtalen i vissa klasser skedde över distans.

Inom grundskolan riktades under året extra resurser till elevhälsoarbetet. Även förskolans organisation 
utökades med psykolog och kurator. Inför lov vidtogs särskilda åtgärder för att förebygga social oro såsom 
tillskapande av feriejobb, lovskolor, god kontroll över förskole- och skolgårdar och snabb rapportering av 
incidenter. Rektorer och elevhälsopersonal arbetade medvetet för att identifiera de barn och elever som 
påverkades särskilt negativt av den pågående pandemin.

Vikenförbindelsen är ett  
viktigt trafikplanerings-
projekt som pågick 
under 2021.
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Gymnasieskolornas värdegrundsarbete försvårades under året med anledning av perioderna med distans-
undervisning. Projektet 10 goda Vanor är dock ett aktuellt bidrag till det förebyggande trygghetsrelaterade 
arbetet. Där fick eleverna hjälp att göra medvetna val för att bidra till en skolmiljö som präglas av 
trygghet och studiero. Inom vuxenutbildningen visade årets enkäter att över 90 procent av de studerande  
kände sig trygga.

En LUPP-undersökning genomförs bland unga vart fjärde år. 2021 års resultat visade att andelen unga 
som alltid upplevde sig trygga på kommunens Ungdomens hus/fritidsgårdar ökade något jämfört med 
förra mätningen. Tryggheten ökade mest hos unga kvinnor, även om andelen unga män som alltid 
upplevde sig trygga fortfarande är högre. Det förbättrade resultatet förklarades med införandet av  
arbetsmetoden TRIVAS, samt det helhetsgrepp som uppnåddes genom delaktighet i EST-arbetet,  
utbildningsinsatser i personalgrupperna och bättre struktur genom att arbetsledare tillsattes på  
varje mötesplats.

Olika typer av säkerhetsfrågor ingår också som en del av att skapa en trygg kommun. Under året för-
stärktes arbetet med informationssäkerhet genom bland annat framtagande av en koncernövergripande 
riktlinje. Strukturerade informationssäkerhetsanalyser för att säkerhetsklassa och skydda information  
på rätt sätt genomfördes också. Ett utbildningskoncept om informationssäkerhet för chefer togs fram,  
och 15 utbildningar hölls under året.

Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering
  Måluppfyllelsen bedöms som relativt god, på samma nivå som föregående år.    

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

 

Karlstads kommun vill vara en kommun där invånarna respekterar varandra och vi ska arbeta aktivt  
för att ingen karlstadsbo ska känna sig diskriminerad. Här ska alla invånare uppleva att de kan leva ett 
bra liv, i livets olika skeden. Vi ska ge alla Karlstadsbor likvärdig service och bemötande. Måluppfyllelsen 
bedöms som relativt god, på samma nivå som föregående år. Resultatet av LUPP-enkäten (ungdomsenkät 
som genomförs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) visade att av de elever (2 841 elever 
deltog i enkäten) som gick i gymnasieskola i Karlstads kommun hade 17,5 procent blivit mobbade, 
trakasserade eller utfrysta under de senaste sex månaderna. De flesta (57,9 procent) angav att det  
var i skolan detta hände. Flickorna var mer utsatta än pojkarna, men mest utsatt var de med annan 
könstillhörighet.

Ett annat mått visade andel invånare mellan 16 och 84 år som upplevde en avsaknad av tillit till andra 
människor. Resultaten hämtades från Folkhälsomyndighetens nationella enkät Hälsa på lika villkor 
(HLV). Den fråga som låg till grund för indikatorn löd: ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på de 
flesta människor” med svarsalternativ ja eller nej. Resultatet för Karlstads kommun var att 24 procent 
svarat nej vilket var fler än föregående år. Det var enbart kvinnornas resultat som hade förändrats, männens 
resultat låg kvar på samma nivå som 2020. Kvinnorna har upplevt en förbättrad tillit till andra under 
flera år i rad, men 2021 års resultat visade alltså på ett trendbrott. Karlstad placerade sig bland den 
fjärdedel av Sveriges kommuner som hade det mest positiva, det vill säga lägsta, resultatet. I jämförelse 
med våra åtta jämförelsekommuner så hade Karlstad, tillsammans med Kalmar, den lägsta andelen 
invånare som upplevde en bristande tillit till andra.

Inom barn- och ungdomsförvaltningen genomförde samtliga rektorer en utbildning kring anmälning och 
utredning av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vad gällde signaler om kränkande 
behandling kom det in 30 anmälningar, av dessa gällde 12 flickor och 18 pojkar. Fyra av flickorna och  
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sex av pojkarna bedömdes ha blivit utsatta för kränkning i lagens mening. Under året genomfördes en 
utbildning till rektorerna i förskolan avseende myndighetsutövning och arbete för att säkerställa att beslut 
fattas på likvärdiga premisser. Bakgrunden till insatsen är att man uppmärksammat, bland annat genom 
klagomål, att vårdnadshavare och barn behandlats olika vid beslut som rör exempelvis utökad tid, särskilt 
stöd och placering på förskola. 

I syfte att skapa ett inkluderande förhållningssätt blev hela elevhälsan HBTQ-certifierad. För undervisning 
om barns rättigheter fanns material i form av Känn dig själv-lådor på alla högstadieskolor. Skolnärvaro-
projektet har förankrat arbetet med att kartlägga skolmiljö med särskilt fokus på skolanknytning och 
dess sociala aspekter. Tre skolor startade upp ett toleransprojekt, Lyft upp, som syftade till att eleverna 
skulle utveckla en trygg identitet och förmågan att leva sig in i andras livsvillkor och värderingar samt 
att de skulle känna en ökad trygghet och trivsel både i skolan och på fritiden. Särskilt arbetades det  
med maskulinitetsnormer och språkbruk.

Gymnasieverksamheten arbetade främjande och förebyggande för att förhindra kränkningar och  
diskriminering. Insatser som genomfördes för att främja arbetet var likabehandlingsplaner och heders-
policys som nu finns på alla skolenheter. Värdegrundsdagar genomfördes på skolorna och man arbetade 
aktivt för att få en jämnare könsfördelning inom utbildningarna. Ett projekt genomfördes för att nå fram 
med olika utbildningsinsatser till individer i segregerande områden.

Tre föreningar i Karlstad genomförde omcertifieringar för att bli Trygg förening. Trygg förening är  
kommunens utbildning för föreningar som resulterar i att föreningen har en framtagen plan för hur  
den ska agera för att motverka diskriminering, kränkningar och mobbning. Varje år uppmärksammas  
en förening inom ramen för detta och 2021 var det IF Nyedshov som uppmärksammades. Inom den 
öppna fritidsverksamheten genomfördes en riktad gruppverksamhet för unga med funktionsvariation  
och verksamhet för unga som identifierar sig som tjejer. Arbetsmodellen TRIVAS innebär bland annat 
genussmarta verksamhetsronder, vilket är ett sätt att uppmärksamma och undanröja hinder för en jämlik 
verksamhet. Samtliga mötesplatser med barn- och ungdomsverksamhet genomförde minst en TRIVAS-rond 
under året.

Handlingsplaner för jämställdhetsintegrering följdes upp. Trots att beslutet om införandet av handlings-
planer för jämställdhetsintegrering togs 2014 har nämndernas arbete med att genomföra handlingsplanerna 
generellt sett inte kommit igång. Med anledning av det beskrivs få konkreta effekter och resultat kopplat 
till jämställdhetsarbetet. Karlstads kommun deltar sedan hösten 2020 i SKR:s modellkommuner för 
jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i 
planering, beslutsfattande, genomförande och uppföljning. Genom att inkludera jämställdhetsperspektivet 
i styrkedjan, från visionen, den strategiska planen till nämndmål, verksamhetsplaner och aktiviteter blir 
jämställdhet en del av det ordinarie uppdraget och inget som sidoordnas.

Tillgängligheten och möjligheten till delaktighet ska vara god
   Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och utvecklades i positiv riktning under 2021.   

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och utvecklades i positiv riktning under 2021. En rad åtgärder 
genomfördes för att öka tillgängligheten och delaktigheten, framför allt kopplat till digital utveckling. 
Två nya indikatorer infördes för att mäta måluppfyllelsen, båda från SCB:s medborgarundersökning.  
Den första mätte upplevd möjlighet för innevånare att aktivt delta i arbetet med utvecklingen av  
kommunen, såsom medborgardialoger och samråd. Resultatet visade att 38,1 procent av Karlstadsborna 
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upplevde denna möjlighet som mycket bra eller ganska bra. Genomsnittet för Sveriges kommuner var 
32,4 procent. Den andra indikatorn mätte hur väl kommunen anses informera vid större förändringar  
så som stadsplanering och byggnationer. Där visade resultatet att 65,1 procent av Karlstadsborna tyckte 
att det görs på ett mycket bra eller ganska bra sätt. Riksgenomsnittet var 50,6 procent.

Karlstads kommun får allt större krav på sig att enkelt och jämlikt kommunicera och visualisera  
kommunens utveckling och tillväxt med medborgare. Arbetet med digitalisering inom medborgardialog-
området intensifierades därför under 2021. Under året gjordes även en kartläggning av i vilken utsträck-
ning kommunens förvaltningar använde medborgardialog som ett redskap i att fånga upp invånarnas 
åsikter. Kartläggningen och en handlingsplan ska redovisas våren 2022.

I början av året lanserades en chattfunktion som nås via karlstad.se. Chatten är ytterligare en kanal  
som Karlstadsbor kan använda för att komma i kontakt med kommunen, inom alla verksamheter. De 
som använde kanalen verkade vara nöjda. Användandet har ökat successivt sedan starten. Ett projekt för 
införande av en ny extern webbplats startade också under året, och där lyftes tillgänglighetsfrågan fram.

Kommunens e-tjänster syftar till att underlätta för medborgarna. 2021 fanns totalt 239 e-tjänster varav 
rekordmånga 83 tillskapades under året. Den snabba tillväxten förklarades med den ökade digitaliseringen  
i kommunens olika verksamheter samt det goda interna stöd som gjort det enkelt att skapa e-tjänster. 
Användningen av e-tjänsterna ökade med 15 procent under 2021.

Det finns många exempel på hur digitaliseringen har förbättrat tillgängligheten under året. Bygglovs-
processen digitaliserades fullt ut och detaljplaner gjordes tillgängliga via karlstad.se. För att göra sam-
hällsbyggnadsprocessen tillgänglig och begriplig för fler användes 3D och annan visualisering. Miljöför-
valtningen upprättade en digitaliseringshandlingsplan med inriktning mot att det ska vara ”lätt att  
göra rätt” för medborgare i kontakten med förvaltningen.

Inom kommunens skolverksamhet finns goda strukturer för att tillförsäkra barn och elever det inflytande 
de har rätt till. Särskilt fokus riktas mot elever med hög frånvaro eller risk att utveckla hög frånvaro. 
Utredningsarbetet för denna grupp utgår numera från elevernas egna berättelser och förslag på föränd-
ringar. En barnrättsutbildning för grundskolepersonal arbetades även fram och genomförandet inleddes 
under hösten. Under pandemin genomfördes utvecklingssamtal digitalt vilket fick den positiva effekten 
att fler vårdnadshavare deltog. Vid introduktion ordnades digital rundvandring för vårdnadshavare och 
barn/elever, vilket delvis vägde upp nackdelen med färre fysiska möten.

För att förbättra gymnasieelevers möjlighet till delaktighet infördes under året en ny gruppering för central 
elevsamverkan bestående av elever, politiker och tjänstepersoner. Konceptet Min skoldag genomfördes också, 
vilket inkluderade workshops och djupintervjuer med elever och specialpedagoger. Resultatet blev ett 40-tal 
förbättringspunkter att arbeta vidare med.

Inom kommunens sociala omsorgsverksamhet inleddes ett arbete för ökad brukarmedverkan. Genom 
intervjuer med brukarråd fångades åsikter och tankar in. Dessa brukarråd syftar till att utgöra ett  
forum där verksamheten utifrån olika utvecklingsprocesser får ett användarperspektiv i aktuella frågor.  
I flera utvecklingsarbeten använde verksamheten också sig av metoden tjänstedesign. Genom att involvera 
slutanvändare, oftast klienter och brukare, kunde arbetet utvecklas och tjänsterna blev mer ändamåls-
enliga för dem de är avsedda för. Under året fick flera medarbetare utbildning i metoden.
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För alla som bor och vistas i Karlstad ska också den fysiska tillgängligheten vara god. Det är viktigt  
att identifiera och undanröja hinder så att personer med funktionsvariationer kan vara fullt delaktiga  
i samhällslivet. Som en förberedelse inför 2022 års val inventerades och utreddes tillgången till, och 
tillgängligheten i, vallokaler. Kommunen arbetade också för att stadens fastighetsägare ska förmås att 
åtgärda enkelt avhjälpta hinder och bygga bort hinder i den bebyggda miljön. Pandemin orsakade dock 
förseningar i den uppsökande verksamheten. I alla årets ny- till och ombyggnadsprojekt togs särskild 
hänsyn till tillgängligheteten. Några goda exempel är färdigställandet av Sundsta/Älvkullegymnasiet, 
renovering av RIA’s lokaler och åtgärder vid Skutberget och Wermland Opera. Tillgänglighetsanpass-
ningar utfördes också vid lekmiljöer och i parker, såsom Residensparken. Medarbetare fick utbildning  
i form av en ”rullstolsvandring” i syfte att öka förståelsen för olika behov.

Kommunen bildade under året ett nätverk tillsammans med RF-SISU Värmland, Parasport Värmland 
och Region Värmland i syfte att främja ett aktivt föreningsliv för personer med funktionsvariationer.

Karlstadsborna ska kunna leva ett hälsosamt liv
  Måluppfyllelsen bedöms som relativt god, på samma nivå som föregående år.   

Måluppfyllelsen bedöms som relativt god, på samma nivå som föregående år. Indikatorerna är relativt 
stabila vad gäller såväl synen på fritidsmöjligheter, ohälsotalet för medborgare samt elevers upplevda 
psykiska hälsa. Coronapandemin hade dock stor påverkan på möjligheten till måluppfyllelse.

Mätning visade att 88,2 procent av Karlstadsborna var nöjda med möjligheten att kunna nyttja  
kommunens idrott- och motionsanläggningar. Det var ett långt högre resultat än snittet för rikets 
kommuner. Samtidigt visade mätning att antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar i åldersgruppen 
7–20 år minskade. Flickornas deltagande var lägre i alla åldersgrupper. Det minskade deltagandet bland 
unga noterades i hela landet, och Karlstad låg ändå relativt högt i jämförelse. De pågående byggnationerna 
av idrottsanläggningen vid Sannafältet och Ilandahallen i Skåre kommer att förbättra tillgången och 
skapa möjligheter för fler att utöva idrott.

Satsning på friskvård, meningsfull fritid och andra former av hälsofrämjande aktiviteter ingår i många  
av kommunens verksamheter. Vad gäller barn och unga strukturerades samverkan med Folkbildarna i 
Värmland under året genom ingående av Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). Inriktningen på avtalet 
är att tillföra barn och unga fler skyddsfaktorer. Inom drop in-idrotten provades olika samarbeten för att 
skapa fler tillfällen och platser med verksamhet utan krav på förkunskaper eller särskild egen utrustning 
eller kläder. I grundskoleverksamheten inleddes en satsning på hälsoutbildning för alla elever med målet 
att öka kunskapen om vad man själv kan göra för att påverka sin hälsa. I förskolan erbjöds en utbildning 
riktad till personal i syfte att öka kunskapen om barns hälsa och en föräldrainformation togs också fram.

I gymnasiet svarade eleverna på en enkät innehållande flera frågor kopplade till fysisk hälsa, såsom om 
eleven hade ätit skollunch varje dag, hur sömnen varit och hur fysisk aktiv eleven var. Andelen positiva 
svar på dessa frågor var 71 procent, men pojkarna hade betydligt bättre resultat än flickorna; det skiljde 
10 procentenheter mellan könen.

Projektet Tillsammans i Karlstad fortsatte sitt arbete med att skapa meningsfull fritid för barn och unga  
i samverkan med föreningslivet. Projektet riktade fokus mot områdena Gruvlyckan, Kronoparken och 
Våxnäs. Alla planerade aktiviteter kunde inte genomföras på grund av pandemin, men det blev bättre  
i takt med att restriktionerna lättade. Såväl barn och unga som vuxna erbjöds aktiviteter.
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Vad gäller äldres hälsa så inleddes en kartläggning i samverkan med Karlstads universitet. Syftet var  
att samla kunskap om hur fysisk aktivitet för äldre kan utvecklas utifrån behov och önskemål för ett 
aktivt åldrande. Inom vård- och omsorgsverksamheten tillskapades digitala aktiviteter, då pandemin 
starkt begränsade möjligheten till fysiska möten. Det var i sig utvecklande för verksamheten och  
kommer att finnas kvar i utbudet även när fysiska aktiviteter åter blir möjliga.

I Karlstad uppgick ohälsotalet år 2021 till 20,9 dagar. Ohälsotalet är ett mått som visar hur många  
dagar under en tolvmånadersperiod som Försäkringskassan betalat ut ersättning vid nedsatt arbetsför-
måga i förhållande till antalet försäkrade i åldrarna 16–64 år. Både totalt sett och inom gruppen kvinnor 
respektive män såg man en liten ökning av ohälsotalet jämfört med året innan. Det är den första ökningen 
som noterats efter fyra år med minskande ohälsotal, men ändå ett lågt utfall sett ur ett mer långsiktigt 
perspektiv. Dock kan noteras att Karlstad var en av få kommuner med ökande ohälsotal år 2021.

Coronapandemin medförde en ökad oro och större psykisk ohälsa i allmänhet under 2020 och 2021, det 
visar nationella undersökningar. Att ungdomars psykiska hälsa försämrades märktes på söktrycket till 
Första linjen i Karlstad. Dit kan alla barn och unga i åldern 6–20 år med lindriga till måttliga psykiska 
besvär höra av sig. Vanligtvis brukar verksamheten ta hand om ett flöde runt 20 personer i veckan, men 
under hösten sökte så många som 30 hjälp varje vecka. Det förde med sig att väntetiderna tredubblades  
i slutet på året. I Karlstads skolverksamhet besvarar elever en årlig enkät om sin upplevda psykisk hälsa. 
Årets resultat låg dock på ungefär samma nivå som föregående år, och det gällde för såväl grundskole- 
som gymnasieelever. Pojkar skattade över lag sin psykiska hälsa högre. I årskurs sju var skillnaden  
störst: där skattade flickor sin psykiska hälsa hälften så god som pojkarnas.

Riktade resurser användes för att utöka elevhälsans professioner samtidigt som det bedrivits ett strategiskt 
arbete och kompetenshöjning inom området. Antal grundskoleelever per heltidstjänst sänktes, och 
utbildning riktades mot tidiga insatser; kartläggning och bedömningsstöd. Redan syns indikationer på 
att det haft en positiv inverkan för möjligheterna att ge adekvat stöd tidigt till de elever som behöver.

Gymnasieskolans distansstudier under pandemiåren påverkade elevers mående negativt; de kände mer 
stress och ensamhet och hade sämre levnadsvanor. Skolornas elevhälsoarbete försvårades, färre förebyggande 
åtgärder i grupp för att må bättre genomfördes och arbetet riktades främst mot enskilda elever. Skolan är 
även en viktig social arena och under 2021 fanns begränsade möjligheter att erbjuda den mötesplatsen.

När det gällde elevers attityder till alkohol och droger syntes en fortsatt negativ utveckling. Under  
året genomfördes därför några större satsningar såsom att skapa strukturer för ANDT-nätverk,  
höja kompetensen och utöka tjänster. En ny gemensam handlingsplan beslutades.

Under året lade den sociala omvårdnadsverksamheten fokus på att utveckla arbetssätt för att samordna 
kontakten mot medborgarna. Syftet var både att använda resurser effektivt, att Karlstadsborna skulle  
få ändamålsenlig hjälp och att de skulle uppleva kommunen som en samlad aktör. Metoden tjänstedesign 
användes för att fånga in Karlstadsbornas perspektiv. Det länsgemensamma projektet Föräldrastöd i Sverige 
och verksamhetens arbete med civilsamhället, är exempel på hur verksamheten bidrog till att stärka 
föräldraskapet och öka delaktigheten.

Kommunens HVB-hem för unga, Charly, startade upp familjebehandling för att förbättra stödet  
och underlätta vid hemgång för de placerade. Föräldrastödsteamet Tummen är ett samarbete mellan 
kommunen och Region Värmland. Tummen erbjöd tidiga insatser för barnen och deras föräldrar  
i ett tvärprofessionellt sammanhang.
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Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse
Inom målområdet En kunskap- och tillväxtkommun finns sex övergripande mål. Bedömningen  
är att tre av målen uppnådde god måluppfyllelse och tre uppnådde relativt god måluppfyllelse.

Nedan följer en redovisning av resultat och utveckling av indikatorerna som är kopplade till  
målområdets övergripande mål:

En kunskaps- och tillväxtkommun 2017 2018 2019 2020 2021

Karlstad ska erbjuda utbildning av hög kvalitet

Gymnasiebehörighet, elever i årskurs 9 som är behöriga till  
gymnasiet (lägsta behörighetskravet), samtliga huvudmän, andel (%) 87,6 88,2 89,5 86,7 90,3

flickor 87,8 90,0 90,5 87,8 90,3

pojkar 87,4 86,4 88,6 85,6 90,3

Gymnasieexamen, elever med slutförd examen inom fyra år, andel (%) 74,7 72,0 75,7 76,0 79,0

flickor 79,1 74,4 79,1 77,4 81,5

pojkar 69,6 68,7 71,8 74,4 76,3

Kursdeltagare i Komvux på gymnasial nivå som har avslutat med 
godkända betyg, lägeskommun, andel av de som avslutat kurs (%) – – – 58,7 ..

Förskollärartäthet, antal barn per förskollärare  
med förskollärarlegitimation, kommunal regi 8,0 8,1 8,2 8,4 ..

Karlstad ska vara en bra universitetsstad

Studenter med arbete i Karlstadsregionen två år efter examen  
från Karlstads universitet, andel (%) 32,1 28,6 31,9 29,6 ..

Karlstad ska ha ett gott företagsklimat

Nöjd-Kund-Index företagare, NKI 0–100, (Insikt) 69 69 74 77 ..

Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens 
företagsklimat, betyg 1–6 (Svenskt Näringsliv) 3,49 3,57 3,39 3,37 3,34

Nystartade företag (etableringsfrekvens), antal per tusen invånare  
i åldern 16–64 år 9,0 9,6 9,2 10,6 ..

Karlstadsborna ska ha goda möjligheter att försörja sig själva

Förvärvsfrekvens, andel förvärvsarbetande av befolkningen  
20–64 år (%) 78,5 78,8 78,6 77,3 ..

kvinnor 78,2 78,4 78,7 77,5 ..

män 78,7 79,3 78,5 77,2 ..

Biståndsmottagare, andel av befolkningen 18 år och äldre (%) 4,3 4,2 4,2 4,2 ..

580 90
Procent

77

580 nya Karlstadsbor,  
en ökning med 0,6 procent.

EN KUNSKAPS- OCH TILLVÄXTKOMMUN

90 procent av eleverna i årskurs 9  
var behöriga till gymnasiet, en ökning 
från 2020.

Företagarna i Karlstad är nöjdare  
med servicen i myndighetsutövningen  
jämfört med föregående år. Index: 77.
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En kunskaps- och tillväxtkommun 2017 2018 2019 2020 2021

Karlstadsborna ska ha goda möjligheter att försörja sig själva

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

kvinnor 6,6 6,4 6,5 8,1 7,3

män 8,0 7,3 7,3 9,1 8,5

Invånare 17–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) 7,7 6,7 6,3 .. ..

kvinnor 7,4 6,6 6,1 .. ..

män 8,0 6,7 6,5 .. ..

Karlstadsborna ska ha tillgång till goda och  
hållbara kommunikationer

Invånare som tycker att utbudet av gång- och cykelvägar  
i kommunen är ”ganska bra” eller ”mycket bra”, andel (%) – – – – 91,8

kvinnor – – – – 91,5

män – – – – 92,0

Invånare som tycker att möjligheten att på ett enkelt sätt använda 
kollektivtrafiken för sina vardagliga resor, till exempel till arbetet, 
skola eller annan sysselsättning, är ”mycket bra” eller ”ganska bra”, 
andel (%) – – – – 81,2

kvinnor – – – – 81,7

män – – – – 80,7

Bussresor med Karlstadsbuss, antal per invånare 98 95 96 62 56

Tillgång till eller absolut närhet till bredband med hastigheten 
1 Gbit/s för hushåll i Karlstads kommun, andel (%) 92,0 93,7 95,2 97,4 ..

Karlstads befolkning ska årligen öka med minst en procent

Befolkningsökning, andel (%) 1,0 1,5 1,5 1,0 0,6

kvinnor 0,9 1,1 1,3 1,1 0,6

män 1,2 2,0 1,7 0,9 0,6

Ett streck (–) i tabellen innebär att uppgift saknas och två prickar (..) innebär att värdet ännu inte har publicerats hos källan.

Karlstad ska erbjuda utbildning av hög kvalitet
  Måluppfyllelsen bedöms som god och utvecklades i positiv riktning under 2021. 

Måluppfyllelsen bedöms som god och utvecklades i positiv riktning under 2021. Andelen elever som var 
behöriga till gymnasieskolan ökade och låg på 90,3 procent både för flickor och pojkar, vilket var högre 
än rikets värde på 86,2 procent. Resultatet motsvarade att 87 elever, (83 elever efter sommarskolan), inte 
var behöriga till ett nationellt program på gymnasiet vilket innebar en klar förbättring jämfört med 2020 
då 119 elever inte var behöriga. Spridningen i behörighet var dock stor mellan skolorna; från Vålbergs-
skolan med lägst behörighet om 73,7 procent till Rudsskolan och Ilandaskolan med 96,1 respektive 
96,6 procent behöriga elever, (procenttalen för de olika skolorna inkluderar även andel behöriga efter 
sommarskolan). En förklaring till de förbättrade resultaten är att enheterna på ett tydligare sätt följt 
eleverna på individnivå och säkerställt att insatser satts in för att nå gymnasiebehörighet. Här kan särskilt 
nämnas Frödingskolan där riktade insatser och samordnat studiestöd ledde till en gymnasiebehörighet  
på 90 procent. Meritvärdet i årskurs 9 var 228,6 poäng där flickornas meritvärde var 22,9 poäng högre  
än pojkarnas. Dessa skillnader är i stort sett oförändrade över tid.
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Även andelen elever som slutförde sin gymnasieexamen inom fyra år förbättrades och nådde upp till 
79 procent vilket innebar en ökning och var det högsta värdet bland våra jämförelsekommuner, samt  
hela 8,4 procentenheter högre än riket. Andelen elever som avslutade sina studier med godkänd gymnasie-
examen efter tre år från de kommunala gymnasieskolorna låg på en högre nivå än tidigare, 81,2 procent 
trots att stora delar av läsåret 20/21 genomfördes med distansundervisning. Kvinnorna hade högre resultat 
än männen men här skiljde det sig mellan de olika gymnasieprogrammen. På yrkesprogrammen var 
resultatet högre för männen medan kvinnornas resultat var högre på de högskoleförberedande programmen. 
Elevmotiverande insatser genomfördes inom programmen för att förbättra resultaten och utjämna skillnader. 
Undervisningen genomfördes på distans under delar av året och några konsekvenser som märktes var att 
även om moment och kurser slutfördes så upplevde eleverna att de lärde sig mindre då det var svårare att 
genomföra praktiska moment och laborationer. Det var även svårt att ge eleverna det stöd som krävdes.

Samverkan mellan förskolan och grundskolan är en viktig framgångsfaktor för att eleverna ska få  
rätt förutsättningar att ta klivet in i grundskolan. Under hösten togs det fram likvärdiga rutiner för 
mottagande mellan skolformerna. Rektorer för förskola och skola hade gemensamma analysmöten runt 
kartläggningsmaterialet för förskoleklass för att se vilka insatser som behöver vidtas för att säkerställa 
barn och elevers rätt till tidiga insatser.

Under året implementerades en ny form av stöd och anvisningar som synliggjort hur olika roller, ansvar 
och arbetsprocesser hänger ihop och hur de tillsammans bidrar till att varje barn får ett anpassat stöd  
och stimulans i sitt lärande och utveckling på förskolan. För att ge alla barn likvärdiga förutsättningar  
i språkutveckling påbörjades en utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för förskolans 
alla pedagoger. För att fortsätta den positiva utvecklingen är det viktigt att insatser kring läsa-skriva-
räkna sätts in tidigt under elevernas grundskoletid. Som ett led i detta arbete genomgick samtliga lärare  
i förskoleklass en utbildning i Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial och ett nätverk startades 
för att stärka bedömarkompetensen och öka kunskaperna om flerspråkig språkutveckling hos lärare  
i förskoleklass.

Elevhälsans professioner samordnades för att skapa bättre möjligheter och tillgänglighet för respektive 
skola. Utöver grundorganisationen finns tillgång till ett centralt stöd som en kvalitetssäkring vid 
tillfälligt personalbortfall eller annan händelse.

Distansstudierna på grund av pandemin, medförde att eleverna inom vuxenutbildningen med kortast 
tidigare studieerfarenhet drabbades mest. Särskilt tydligt har detta varit inom SFI där fler elever inte 
nådde målen, avbrotten ökade och sökandetrycket minskade. Under det första halvåret ökade det totala 
antalet studerande på vuxenutbildningen medan det minskade under andra halvåret. Fler elever än 
tidigare önskade distansutbildningar, även om det fanns andra alternativ.

En framgång inom vuxenutbildningen var de olika yrkes-sfi utbildningar (kombinationsutbildningar)  
som bedrevs med goda resultat och där etableringsgraden på arbetsmarknaden efter avslutade studier  
var god. Genom projektet Yrkesväg Värmland genomfördes en rad kvalitetshöjande utvecklingsinsatser  
för att stegvis förflytta gruppen utrikes födda närmare arbetsmarknaden.

Det finns ett stort behov av yrkesvuxutbildningar och flera nya sådana startades, trots problematiken 
kring pandemin. De behov av kompetensförsörjning som finns för yrken på gymnasial nivå överstiger 
dock utbudet. Därför sker fortsatt stora insatser för att både bredda och öka utbildningsutbudet. Ett 
exempel är det beslut som fattas om att starta lärlingsutbildningar.
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Karlstads Teknikcenter fick högsta kvalitetsbetyg på fem av sju granskade yrkeshögskoleutbildningar  
och de övriga två fick det näst högsta kvalitetsbetyget. Över 90 procent av de studerande gick direkt till 
arbete efter examen. För varje utbildning finns en ledningsgrupp från arbetslivet som tillsammans med 
skolan har arbetat med att kvalitetssäkra innehållet och säkerställa att innehållet matchar arbetslivets 
behov. Alla kurser har utvärderats och resultatet används i utvecklingsarbete med ledningsgrupperna, 
samt diskuteras med studerande i syfte att kunna använda underlaget för att behålla det som fungerar  
bra samt identifiera eventuella utvecklingsområden.

Karlstad ska vara en bra universitetsstad
  Måluppfyllelsen bedöms som god, på samma nivå som föregående år. 

Måluppfyllelsen bedöms som god, på samma nivå som föregående år. Andelen studenter vid Karlstads 
universitet som fick ett arbete i Karlstadsregionen eller i Värmland överlag efter avslutade studier  
minskade mellan 2019 och 2020 och hamnade på samma nivå som 2018. Det är lång eftersläpning  
i statistiken och siffror för 2021 finns inte tillgängliga förrän i december 2022.

En studentundersökning genomfördes under året. Syftet med undersökningen var att få ökad förståelse  
för varför en så stor andel av de studenter som tar examen vid universitetet väljer att lämna Karlstad  
strax därefter. Undersökningen delades in i tre delar och avslutades i december. Del ett av undersökningen 
fokuserade på var studenterna kommer ifrån, var de tar vägen efter avslutade studier och inom vilka 
utbildningsområden som studenter tenderar att stanna kvar efter avslutad utbildning. I del två genom-
fördes intervjuer med nuvarande och tidigare studenter om anledningen till att de lämnat respektive 
stannat kvar i Karlstad efter studierna och vad som gör Karlstad till en bra studentstad. I del tre genom-
fördes en workshop kallad The future walk där studenter tillsammans med representanter från företag och 
föreningsliv tillsammans fick spåna kring framtidens mötesplatser. Ett fortsatt arbete återstår med att 
sammanställa det analyserade materialet och ta fram en handlingsplan med aktiviteter att arbeta med 
under 2022.

Genom feedback från Sveriges förenade studentkårer i samband med nomineringen till årets studentstad 
2020, samt från Karlstads studentkår, framgick det att studenter efterfrågade mer kontakt med arbetslivet  
i samband med sina studier. Som ett steg på vägen inleddes ett samarbete med Handelskammaren som 
tillsammans med studentkåren och universitetet kommer fortsätta arbetet för att aktiviteter och dialog 
med arbetslivet ska öka. Handelskammaren startade också, i samarbete med kommunen och universitetet, 
ett Upprop där de uppmanade 100 företag i Värmland att räcka upp en hand för att få ytterligare kontakt 
med studenterna via universitet. Målet om 100 företag nåddes i slutet av året.

I samband med höstens terminsstart öppnade Solarummet på Karlstads universitet och invigningen 
skedde under november då universitetet åter öppnade efter distansstudier. Solarummet är kommunens 
egen plats på universitetet där kommunens förvaltningar och bolag kan boka in sig för att visa upp sina 
verksamheter, visa kampanjer, nå ut till studenter i utvecklingsfrågor eller marknadsföra koncernen som 
arbetsgivare. Rummet ska även visa upp Karlstad som plats att leva och bo på och besökare kan bland 
annat göra en virtuell karlstadsresa via virtual reality (VR), låna spel eller delta i Karlstadsquiz. Sedan 
invigningen har tre av kommunens verksamheter använt sig av Solarummet och en rekryteringsdag 
tillsammans med besöksnäringen arrangerades. Inför vårterminen 2022 öppnade Karlstads universitet  
en lokal i centrum för att göra universitetet ännu mera synligt. Lokalens tillkomst är ett resultat av den 
gemensamma handlingsplanen som kommunen och universitetet har.
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Karlstad ska ha ett gott företagsklimat
  Måluppfyllelsen bedöms som relativt god, på samma nivå som föregående år.   

Måluppfyllelsen bedöms som relativt god, på samma nivå som föregående år. Kommunen arbetade  
på många olika sätt för att skapa goda förutsättningar för ett starkt näringsliv med företag som vill 
etablera sig och satsa i kommunen. Det är viktigt ur aspekten att attrahera och behålla människor  
med hög kompetens. 

Arbetet med Karlstad som landets andra säkerhetscentrum växlades upp under året. Ett internt nätverk 
bildades i syfte att bredda kompetensen inom koncernen. Dessutom gav ett påverkansarbete för att bidra 
till att fler statliga myndigheter etableras inom området resultat. Under årets första kvartal lämnade 
regeringen besked om att den nya myndigheten för psykologiskt försvar får sitt huvudsäte i Karlstad.  
En workshop hölls med Karlstads Universitet där tre samarbetsområden identifierades: psykologiskt 
försvar, cybersäkerhet och säkerhet kopplat till miljö. Under sommaren upphandlades även ett konsult-
projekt med syfte att identifiera och analysera den nationella, och delvis internationella, utvecklingen 
inom området samhällssäkerhet och vilken roll Karlstad där skulle kunna ha.

Coronapandemin har gjort att man fått ställa om en hel del aktiviteter. Seminariekonceptet Att göra 
affärer med Karlstads kommun genomfördes under hösten. Ett relativt stort antal intresserade företag  
fick genom digitala träffar ökad kunskap i hur kommunen arbetar med inköp, samt information om  
hur kommunen ser på utvecklingen inom området. Ett fjärde tillfälle, då 60 företag deltog, handlade  
mer konkret om hur anbud lämnas genom kommunens systemstöd. Inom området har dessutom ett 
samarbete kring leverantörsträffar inletts.

Företagsservice är en tjänst kommunen erbjuder i syfte att underlätta för företagare att komma i kontakt 
med kommunen i olika frågor. Företagsservice sker i samverkan mellan kommunens olika myndighets-
utövande verksamheter samt Räddningstjänsten. I början av coronapandemin minskade antalet bokningar 
av förklarliga skäl, men under 2021 skedde en ökning till en nivå högre än innan pandemin. Utvärderingar 
visade att kännedomen om Företagsservice fortsatt är ganska låg och därför genomfördes ytterligare 
marknadsföring av tjänsten under hösten. För att få bättre koll på vad de som nyttjat tjänsten tycker om 
bemötandet togs en enkät fram där kommunen än så länge fått bra betyg. Under 2021 fick 25 företag 
hjälp via Företagsservice.

Svenskt Näringsliv genomför årligen en urvalsundersökning bland sina medlemsföretag gällande vilka 
betyg man ger sin kommun inom olika områden. I den senaste undersökningen 2021, skickades det ut 
300 enkäter till företagare i Karlstad, varav 179 svar kom in vilket motsvarar endast ett litet urval av 
Karlstads kommuns över 9 000 företag. De företag som svarade gav Karlstads kommun det samman-
fattande omdömet 3,34 i betygsmedelvärde vilket är en liten minskning jämfört med 2020. Växjö är  
den kommun av jämförelsekommunerna med högst värde och Karlstad hamnade på sjätte plats av de  
nio kommunerna.

Tillgång till mark för etableringar är en fråga som är viktig för näringslivets möjligheter till utveckling. 
Det finns planlagd industrimark som är tillgänglig för etableringar bland annat i Bråtebäcken, nordöst 
om Välsviken och i kommunens mindre orter Molkom, Vålberg och Väse. Det finns också möjlighet till 
förtätning och komplettering på privat mark i befintliga verksamhetsområden. Två detaljplaner för handel 
och service i Välsviken beslutades. Detaljplan för handel vid Monsénberget färdigställdes och antogs i 
kommunfullmäktige. Detaljplan för verksamheter på Eriksberg godkändes och ett strategiskt inköp av 
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fastigheten Sjöplantan som ligger i närheten av Karlstads reningsverk genomfördes. Riktlinjerna för de 
kommunala markanvisningarna uppdaterades under hösten med ny byggnadsskyldighet på industrimark. 
En webbsida för exploatörer öppnades vilket resulterat i att alla intressenter har samma ingång och möjlighet 
att lämna intresse för kommunens mark. Här finns också en länk där alla markanvisningar läggs upp.

Nöjd-kund-index, NKI, för bygglov visade på att indexet höjdes från 72 (2019) till 75 för 2021. Bygglovs-
processen utvecklades för att tillmötesgå kundernas förväntningar och behov, på grund av pandemin 
digitaliserades processen ytterligare. Besökstiderna ställdes in men fler handläggare fanns tillgängliga via 
telefon istället och under hösten infördes en ny e-tjänst. Denna tjänst innebär snabbare och fler återkopp-
lingar till kunden under handläggningsprocessen. Tjänsten bidrar också till en ökad transparens genom 
handläggningen, vilket förhoppningsvis kommer att öka kundnöjdheten ytterligare. Arbete med att 
inrätta en service via karlstad.se, där bygglovskunderna själva ska kunna boka möte med en handläggare 
genomfördes. Denna tjänst kommer att underlätta ytterligare för kunderna att komma i kontakt med 
kommunen.

Ett aktivt levande centrum i Karlstads tätort såväl som i kranskommunerna har betydelse för företagens 
och medborgarnas upplevelse av att det finns ett gott företagsklimat i kommunen. Jämställdhetsarbetet  
i arbetet med centrumutveckling är särskilt viktigt vid marknadsföring av varor och händelser på platsen. 
Genom att ta hänsyn till vad event och kampanjer kallas för och hur upplägg och kommunikation utformas 
och genom verksamhetsbidraget har kommunen möjlighet att villkora och följa upp centrumaktörernas 
verksamhet med avseende på jämställdhet.

Karlstadsborna ska ha goda möjligheter att försörja sig själva
   Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och utvecklades i positiv riktning  

under 2021.    

Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och utvecklades i positiv riktning under 2021 då arbetslösheten 
minskade i spåren av samhällsekonomins återhämtning. Coronapandemin har under de senaste åren haft 
stor inverkan på Karlstadsbornas möjligheter till egen försörjning då många branscher varit starkt påverkade. 
Arbetslösheten bland invånare 16–64 år minskade under 2021 och uppgick vid årets slut till 7,9 procent 
vilket var en förbättring med 0,7 procentenheter och på samma nivå som riket. Arbetslösheten bland 
kvinnorna uppgick till 7,3 procent, en förbättring med 0,8 procentenheter och männens uppgick till  
8,5, en förbättring med 0,6 procentenheter.

Antal ungdomar i åldern 17–24 år som varken arbetar eller studerar har haft en nedåtgående trend vilket 
är positivt. Förbättring har skett för båda könen, speciellt har andelen kvinnor som varken arbetar eller 
studerar minskat. Indexet har en viss eftersläpning och de senaste uppgifterna är från 2019. Ökning av 
andelen elever med gymnasieexamen och att den totala årsarbetslösheten minska är faktorer som påverka.

Några exempel på insatser som fortsatte, och utökades från tidigare år, var arbetsmarknadsanställningar 
som i kombination med utbildning visat sig leda till goda resultat för individen. Anställningarna  
benämns som jobbspår och genomfördes i nära samverkan mellan flera verksamheter inom kommunen. 
Det satsades på utbildningsjobb, där man kan studera på halvtid om man saknar fullständig gymnasie-
utbildning, och det erbjöds också språkträningsplatser i form av praktik i syfte att utveckla svenska språket. 
Fokus var hälsa i relation till arbetslivet. Vuxenutbildningen införde en funktion kallad Anställningsbron. 
Den har som mål att stötta utbildare, elever och arbetsgivare för att övergången från studier till trygga 
anställningar ska bli så framgångsrik som möjligt. Yrkesutbildningarna möjliggjorde för eleverna att nå 
fram till en anställning som bidrar till att öka möjligheterna till egen försörjning.
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En ny arbetsmetod infördes; Beskaeftigelses Indikator Projektet, BIP, som ska stötta personer i deras process 
mot arbete eller studier, och som visat på goda resultat. Att ha en tydlig process mot arbete eller studier 
från första dagen som man har kontakt med socialtjänsten samt att ha en och samma handläggare som 
stödjer en person genom hela processen, är viktiga delar enligt forskningsresultatet kring metoden. Under 
2022 kommer verksamheten fortsätta att prova sig fram i detta arbete för att se hur man kan ta till sig 
forskningen på bästa sätt.

Viktiga inslag i arbetet mot egen försörjning var genomförande av de projekt, med finansiering från 
Europeiska socialfonden, ESF, där kommunen är projektägare och där målsättningen är att målgrupperna 
ska närma sig arbetsmarknaden. För att öka anställningsbarheten finns ett nära samarbete med arbets-
givare för att bättra kunna matcha behov av arbetskraft och utbildningskrav.

Under vårterminen 2021 antogs och implementerades huvudmannaplanen, Framtidsval, för väglednings-
frågor. Huvudmannaplanen är en viktig del i arbetet med att utmana normer och stereotypa föreställ-
ningar, så att elever inte riskerar att begränsas av faktorer som könstillhörighet, social eller kulturell 
bakgrund vid val av framtida studier och yrken. Planen följdes upp under hösten med workshops och 
senare färdigställde skolenheterna sina lokala planer för Framtidsval. Ett nytt stöd till detta arbete  
testades, Yrkesbiblioteket, som innebär att skolor och klasser kan låna yrkesföreträdare och verkliga 
uppdrag. Under våren 2022 kommer yrkesbiblioteket att vara tillgänglig för samtliga verksamheter  
och arbetet följs med intresse av Skolverket.

Arbetssätt och verktyg togs fram för att utveckla elevernas valkompetens. Bedömningen är att, trots  
att vägledningen kraftigt begränsades på grund av pandemin, hade de insatser som genomfördes  
god effekt samt att det lade grunden för att under 2022 nå god måluppfyllelse för målområdet.

Karlstadsborna ska ha tillgång till goda och hållbara kommunikationer
  Måluppfyllelsen bedöms som god, på samma nivå som föregående år.   

Måluppfyllelsen bedöms som god, på samma nivå som föregående år. Med hjälp av bra och hållbara 
kommunikationer ska det vara lätt att ta sig till och från Karlstad samt inom kommunen. Det ska finnas 
effektiva pendlingsmöjligheter som möjliggör snabba och enkla transporter. Det ska också finns tillgång 
till säker och väl fungerande internetuppkoppling som är en förutsättning för snabb kommunikation  
och gör det möjligt att ta del av information och tjänster. En väl fungerande digital infrastruktur bidrar 
till samhällets tillväxt och utveckling. Det möjliggör att kommunen kan använda smarta innovativa 
lösningar för att utveckla staden på ett hållbart sätt och skapa dialog med medborgarna.

Inga nya satsningar på Värmlandsbanan redovisades i remissen avseende förslag till nationell plan  
för transportinfrastruktur 2022–2033, vilket var ett stort bakslag för skapandet av goda och hållbara 
kommunikationer. För att Karlstad ska kunna bidra till bättre kapacitet på stråket mellan Oslo och 
Stockholm är projektet Tåg-i-tid av stor vikt, och där fortgår arbetet löpande.

Karlstadsborna har under relativt lång tid givit kollektivtrafiken höga betyg. I den senaste medborgar-
undersökningen placerade sig kommunen på en tiondeplats totalt av alla deltagande kommuner. Av våra 
jämförelsekommuner så toppade vi listan med 81,2 procent nöjda kunder, närmast följd av Linköping  
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på 74,2 procent och Gävle på 73,8 procent. Kvinnorna och männen hade samma höga uppfattning om 
hur enkel kollektivtrafiken är att använda. Kollektivtrafiken är väl utbyggd inom Karlstads tätort och 
ambitionen är att det inte ska vara längre än 400 meter till närmsta hållplats.

De gång- och cykelbanor som tillkom under 2021 och som planeras för 2022 har sin bakgrund i Min 
skolväg, ett projekt för bättre trafiksäkerhet vid skolor, exploateringsprojekt, beläggningsplan och VA-
projekt. Tillgången till kollektiva färdmedel likväl som cykelalternativ är viktiga i kommunens arbete.

Karlstadsborna var mycket nöjda i medborgarundersökningen, med utbudet av gång- och cykelvägar i 
kommunen i jämförelse med övriga Sverige. Hela 91,8 procent tyckte att utbudet är ganska eller mycket 
bra och Karlstad hamnade på en sjätteplats av alla de kommuner som deltog i undersökningen. Männen  
i kommunen var marginellt mer nöjda än kvinnorna. Kommunen rankas ofta högt i olika undersökningar 
som rör möjligheter för cykeltrafik och medborgarundersökningen stärkte den bilden ytterligare.

Tillgången till bredband är en viktig förutsättning för kommunens utveckling. Regeringens nu gällande 
bredbandsstrategi innebär att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om 
minst 1 Gbit/s år 2025. Andelen hushåll i Karlstads kommun som hade tillgång till detta uppgick till 
97,4 procent för 2020 och motsvarande värde för riket var 95,3 procent. Utfallet för glesbygden uppgick 
till 77,8 procent för Karlstad 2020, en ökning från 66,3 procent året innan. För glesbygden totalt i riket 
låg siffran på 67,6 procent. Resultat för 2021 kommer senare under 2022.

Karlstads befolkning ska årligen öka med minst en procent
  Måluppfyllelsen bedöms som relativt god men utvecklades i negativ riktning under 2021.  

Måluppfyllelsen bedöms som relativt god men utvecklades i negativ riktning under 2021. Folkmängden 
ökade med 580 personer i Karlstad under året och vid årsskiftet uppgick den till 95 408 personer. 
Jämfört med året innan ökade både inflyttningarna och utflyttningarna, och antalet inflyttningar var 
fortfarande fler än antalet utflyttningar vilket gav en stabil befolkningsökning. Precis som under 2020  
så präglades befolkningssiffrorna av pandemin då flyttningsmönstren har sett annorlunda ut under båda 
dessa år. Den stora skillnaden 2021 jämfört med 2020 är att inflyttningen från övriga Sverige ökade igen, 
fler än någonsin från övriga Sverige valde att flytta till Karlstad. Inflyttningarna från övriga Värmland 
har dock minskat varje år sedan toppåret 2018. Även inflyttningarna från utlandet har minskat.

Indikator 2017 2018 2019 2020 2021

Befolkningsökning i procent 1,0 1,5 1,5 1,0 0,6

Befolkningsökning i antal 922 1 377 1 401 930 580

Folkmängd 91 120 92 497 93 898 94 828 95 408

Antal födda 1 079 1 023 950 997 962

Antal döda 771 893 824 794 883

Födelseöverskott 308 130 126 203 79

Flyttnetto totalt 607 1 248 1 264 700 476

varav övriga Värmland 304 605 623 222 174

varav övriga Sverige -188 198 295 199 143

varav utlandet 491 445 346 279 159
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Det pågår aktiviteter och projekt i syfte att locka nya invånare till kommunen. Ett konkret exempel  
är rekryteringseventet Expedition Värmland där företag får träffa och intervjua talanger från andra delar  
av Sverige som vill bosätta sig i Karlstad. Ett antal företag har hittat rätt kompetens och lyckats med 
rekryteringar vilket innebär att personer flyttar hit tillsammans med sina familjer. Ett annat exempel  
är företagsträffar med dialog kring kommunens möjligheter att bidra med flexibla yrkesutbildningar.  
Hur vi kan hjälpas åt att säkerställa industrins kompetensförsörjning framåt är an av frågorna som varit 
ett tema vid en sådan träff under året.

Karlstads Business Regionen marknadsförs som möjlig etableringsort. En gemensam LinkedIn-sida togs 
fram samt drönarfilmer för samtliga kommuner över deras tillgängliga mark för etableringar. Dessutom 
levererades en gemensam näringslivsanalys för regionen med tillhörande fördjupning i branscherna verkstad 
och logistik. Det interna etableringsarbetet inom kommunen sågs över och beslut fattades om en fortsatt 
process där flera förvaltningar tillsammans har i uppdrag att förbättra arbetet.

De senaste åren har rapporter visat att andelen familjer som vill flytta från storstadsområden är högre än 
andelen som vill flytta in. Många av de människor som väljer att flytta från storstaden bär på drömmar 
om att flytta till landsbygden och söker därför alternativ utanför tätorterna. Nära till möjligheter är en 
satsning inom kommunen som delvis handlar om att tomma hus på landsbygden ska bosättas och att 
intresserade familjer med entreprenörsanda ska lotsas till potentiellt lediga objekt och på så vis bidra  
till att kommunens landsbygd fortsätter att växa. Projektet väckte uppmärksamhet och hittills har över 
150 intresseanmälningar kommit in från både intresserade köpare och säljare av hus på landsbygden.

För att uppfylla målet att bevilja bygglov för minst 550 bostäder, krävs en effektiv och kvalitetssäkrad 
process som kontinuerligt utvecklas. Exploateringstrycket var fortsatt högt och handläggningstiderna  
blev längre som en konsekvens av det fortsatta stora inflödet av nya ärenden. Bedömningen är ändå att 
handläggningstiderna avseende såväl servicegarantin, fyra veckor för enklare ärenden, som de lagstadgade 
tio veckorna i de flesta fall ändå klarades.

Antalet bostäder som beviljades bygglov under året landade på drygt 1 700, vilket innebar att målet 
nåddes med råge (motsvarande siffra för 2020 var drygt 1 800 bygglov). Det byggs bland annat bostäder 
vid Tullholmen, vid Stadshuset, på Kasernhöjden och på Jakobsberg. Det är fortsatt stor efterfrågan på 
småhus både på landet och inom planlagda områden och nya kvarter har växt fram på Edsgatan och  
på Knappstad.

Nybyggnadskarta är en redovisning i form av karta och beskrivning av rådande förutsättningar för ett 
byggnadsprojekt och utgör underlag för situationsplan till bygglovsansökan vid nybyggnation av bostäder. 
Antal framtagna nybyggnadskartor 2021 var cirka 140, vilket var på samma nivå som året innan.
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Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse
Inom målområdet En miljösmart kommun finns fem övergripande mål. Bedömningen är att  
ett uppnådde god måluppfyllelse och fyra uppnådde relativt god måluppfyllelse.

Nedan följer en redovisning av resultat och utveckling av indikatorerna som är kopplade till  
målområdets övergripande mål:

En miljösmart kommun 2017 2018 2019 2020 2021

Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun

Utsläpp av växthusgaser, ton per invånare (geografisk avgränsning) 2,98 2,85 2,83 .. ..

Utsläpp av växthusgaser, ton per invånare (konsumtionsbaserad 
avgränsning) 8,96 9,20 8,64 .. ..

Utsläpp av växthusgaser från kommunens verksamheter, ton totalt 11 799 11 761 10 962 9 932 9 626

Körsträcka med personbil, mil per invånare 676 660 657 599 ..

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området (%) 16,3 15,9 15,4 17,3 ..

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

Kvävedioxidhalt i luft, mikrogram per kubikmeter (årsmedelvärde) 21,9 20,9 20,2 13,4 16,5

Partikelhalt (PM10) i luft, mikrogram per kubikmeter (årsmedelvärde) 15,8 17,9 17,2 19,6 18,7

Sjöar och vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 10,5 10,5 10,5 7,0 5,0

Karlstadsborna och miljön ska inte påverkas negativt  
av skadliga ämnen

Metaller i avloppsslam (bly, kvicksilver och kadmium),  
milligram per kilo

bly 13,2 17,0 15,5 14,3 14,4

kvicksilver 0,76 0,61 0,47 0,46 0,61

kadmium 0,57 0,61 0,58 0,59 0,60

Ekologiskt odlad åkermark, andel av total jordbruksmark (%) 40,8 41,4 40,7 40,0 ..

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

Skyddad natur land, andel av kommunens landareal (%) 3,13 3,13 3,13 3,14 3,28

Närhet till grönområde, invånare i Karlstads tätort med  
ett större grönområde inom 300 meter, andel (%) – – – – ..

Invånare som tycker att utbudet av friluftsområden  
i kommunen är ”mycket bra” eller ”ganska bra”, andel (%) – – – – 90,6

kvinnor – – – – 89,3

män – – – – 91,9

EN MILJÖSMART KOMMUN

559
467

Vi slängde 467 kilo 
hushållsavfall per person.

Antal mil i bil per Karlstadsbo 
under 2020 var 599.

67

Så här nöjda var Karlstadsborna med  
kommunens information om vad man själv  
kan göra för att minska sin klimatpåverkan.
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En miljösmart kommun 2017 2018 2019 2020 2021

Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar

Insamlat kommunalt avfall, kilo per invånare 498 483 466 487 467

Invånare som tycker att kommunens information om vad man  
själv kan göra för att minska sin miljö- och klimatpåverkan är  
”mycket bra” eller ”ganska bra”, andel (%) – – – – 67,0

kvinnor – – – – 68,2

män – – – – 65,9

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter, andel av  
totala inköp (%) 32 31 31 33 ..

Ett streck (–) i tabellen innebär att uppgift saknas och två prickar (..) innebär att värdet ännu inte har publicerats hos källan.

Karlstad ska vara en fossilfri  
och klimatsmart kommun

   Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och  
utvecklades i positiv riktning under 2021.     

Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och utvecklades i positiv riktning under 2021. Utsläppen av 
växthusgaser minskade rekordstort under 2020, en minskning som troligen kommer att visa sig även 
2021. Pandemin hade under dessa år en dämpande påverkan på resandet och som exempel låg den  
genomsnittliga körsträckan med bil per person på den lägsta nivån sedan mätningarna startade 1999. 
Samma stora utsläppsminskning behövs dock varje år om klimatmålen ska uppnås.

I koncernen pågick under året mycket arbete utifrån tidigare framtagen klimatutredning, i syfte att 
samordna och kraftsamla i riktning mot målet. En indikation på det goda arbetet var att Karlstad 
placerade sig på en tredjeplats av Sveriges kommuner i den nationella miljörankingen som tidningen 
Aktuell Hållbarhet gör varje år.

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 kommer klimatpåverkan att minska. Arbetet med kommande översiktsplan pågick 
under året och samrådshandlingen lyfte klimatpåverkansfrågan som helt avgörande för framtiden.

Hållbarhetsaspekterna lyfts fram och värderades i samtliga detaljplaner, och verktyget Grön resplan  
används i syfte att minska antalet resor med bil till förmån för mer hållbara transporter. Ett exempel  
var detaljplan för Karlstads resecentrum som när den står klart kommer att öka förutsättningarna för 
medborgarna att göra klimatsmarta val.

Sedan flera år kan kommunens fordonsflotta i sin helhet köras på fossilfritt bränsle. Många verksamheter 
satsade under året på utbildning i ECO-driving, användande av el-bilar, kommunikation rörande klimat-
växlingsavgifter, information om fordonsriktlinjerna och åtgärder för att främja ökat cyklande. För att 
klara målet om att tjänsteresor och transporter inom koncernens verksamheter ska bli fossilfria senast 
2030 behöver dock mer göras. Enligt en utredning från 2020 behöver transportorganisationen i koncernen 
utvecklas och förvalta flera olika transporter och delningslösningar. Koncerners verksamheter har olika 
förutsättningar och behov och valet av lösning behöver anpassas för att ge störst effekt. 2021 inleddes 
arbetet för att fördjupa utredningen och föreslå åtgärder. Coronapandemin medförde också att medarbetare 
ställt om till och blivit vana vid digitala möten. Den trenden behöver vi hålla i även efter pandemin.
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Förutom minskade utsläpp från resor under pandemiåren så minskade även kommunens klimatpåverkan 
från livsmedelsinköp under denna period. Minskningen berodde till stor del på lägre närvaro av barn och 
elever på förskola och grundskola samt periodvis stängda gymnasieskolor. Måltidsverksamheten arbetade 
med olika typer av åtgärder för att minska klimatpåverkan även vid full verksamhet, såsom att göra 
medvetna val av produkter och arbeta med utveckling av recept och minskat matsvinn. Som offentlig 
verksamhet har vi en möjlighet att ställa hållbarhetskrav och bidra till en omställning mot mer klimats-
marta och hållbara livsmedel, både inom primärproduktion och produktutveckling.

Energieffektiviseringen för att minska elförbrukningen fortsatte inom kommunens fastigheter, men 
åtgärderna reducerades av ökad förbrukning av el från de verksamheter som använder lokalerna. Inom 
offentlig belysning ledde däremot åtgärder till att förbrukningen minskade och det trots att nätet byggts 
ut i takt med att staden växt.

På nya Sundsta-Älvkullegymnasiet eftersträvades energieffektivitet i hela konstruktionsprocessen, bland 
annat genom egen energiproduktion, vilket medför mindre CO2e-påverkan i verksamheten. Under året 
monterades solceller på flera kommunala fastigheter. Kommunen medverkade också i ett forsknings-
projekt tillsammans med Karlstads Energi AB, KTH och ett flertal andra aktörer kring hur solkartor  
ska vara utformade för att bättre marknadsföra solenergin som en alternativ energikälla. Detta arbete 
resulterade i en ny solkarta för kommunen.

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

  Måluppfyllelsen bedöms som relativt god, och utvecklades i positiv riktning år 2021.   

Måluppfyllelsen bedöms som relativt god, och utvecklades i positiv riktning år 2021. Detta framför allt 
genom de aktiviteter som planerades och genomfördes inom det vattenstrategiska området. Det återstår 
dock fortfarande mycket arbete för att förbättra vattenkvaliteten i de vattendrag som har sämre status, 
vilket måste ske i samverkan både internt och externt med andra kommuner.

Luftens status har under de senaste årtiondena blivit allt bättre i Karlstad men det finns fortfarande  
en hel del föroreningar som måste minska. Karlstad växer och en förtätning av stadsmiljön innebär fler 
människor och mer ytor som tas i anspråk. Grönytor som binder skadliga partiklar och renar luften måste 
säkras. Kommunen arbetade under året med åtgärder så som Grön resplan och främjandet av kollektivtrafik, 
vilket kan ge positiv effekt på detta mål på sikt. Vikenförbindelsen och Kartbergets cirkulationsplats är 
två för målet viktiga trafikplaneringsprojekt som pågick under 2021.

Många av kommunens sjöar och vattendrag har problem med övergödning. För att komma till rätta  
med detta gjordes flera aktiviteter under året i samarbete med interna och externa aktörer. Riktad tillsyn 
gjordes mot hästgårdars gödselhantering för att på så sätt följa upp vilken påverkan de skulle kunna ha  
på övergödning av näringsämnen till vattendrag. LOVA-bidrag beviljades för arbetet med lokala åtgärds-
program för nedre Klarälven och norra Vänern och projektet startade upp under året. Rapportering av 
åtgärdsprogrammet från Västerhavets vattendistrikt för 2021 genomfördes. I rapporteringen inkluderades 
även en nulägesbild gällande hur Karlstads kommun ligger till i vattenarbetet. En intern Vattendag för 
tjänstepersoner inom Karlstads kommungenomfördes också.
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Kommunens VA-verksamhet är en miljöpåverkande verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljö-
balken. De tillståndspliktiga avloppsreningsverken, och även de mindre anmälningspliktiga, klarade 
kraven i gällande utsläppsvillkor år 2021.

För att ha dricksvattenresurser för nuvarande och framtida behov sker arbete med att skydda kommunens 
vattentillgångar för ett långsiktigt och hållbart nyttjande. Arbete med ansökan om inrättande av vatten-
skyddsområde för Sandtorps vattentäkt skulle ha påbörjats under 2021 men fick på grund av omprioritering 
av resurser flyttas till 2022.

Vålbergs avloppsreningsverk drabbades av ett större oljeutsläpp under augusti, där både reningsverket  
och pumpstationer fick saneras. En tank på en privat fastighet hade gått sönder och flera kubikmeter 
eldningsolja läckte ut direkt till avloppsnätet. En bra insats ledde till att ingen olja hamnade i recipient 
och att utsläppskällan hittades.

Karlstadsborna och miljön ska inte påverkas negativt av skadliga ämnen
  Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och utvecklades i positiv riktning under 2021.  

Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och utvecklades i positiv riktning under 2021. Åtgärder 
genomfördes i riktning mot att i bred, effektiv samverkan minimera och fasa ut skadliga ämnen från 
kommunens verksamheter. Indikatorerna ligger stabilt, men de täcker dock inte in målet som helhet.  
Det finns stora utmaningar att hantera i områden som är svåra att både nå och mäta, såsom införsel  
av skadliga ämnen via ökad e-handel.

Arbetet med kemikaliehandlingsplanen som fastställdes 2018 gick framåt, samordning och informations-
spridning skedde via kommunens kemikalienätverk. Handlingsplanen sträcker sig till 2025 och en uppfölj-
ning visade ett positivt resultat, hittills har 18 av 27 åtgärder genomförts.

Barn- och ungdomsnämnden riktade under året särskilt fokus mot Giftfri förskola. Samtliga pedagoger och 
rektorer ska genomgå utbildning i giftfri förskola och upprätta handlingsplaner för verksamhetens 
långsiktiga arbete. Miljönämnden drev ytterligare på utvecklingen genom att anlägga just giftfri förskola 
som fokusområde vid den årliga tillsynen, med särskild uppmärksamhet mot kemikalier. Alla förskolor 
har nu också särskilt utsedda inköpare, som genomgick en utökad utbildning i miljö och kemikalier. 
Upphandling är ett viktigt verktyg för att nå målet om utfasning av skadliga ämnen i miljön. Under 
2020 och 2021 upphandlades exempelvis pedagogiskt lekmaterial och hobbymaterial, idrottsmateriel 
samt köksutrustning med skarpa kemikalie- och miljökrav.

I kommunens nybyggnads- och ombyggnadsprojekt användes material som klassificerats enligt byggvaru-
bedömningen. Detta innebär att byggmateriel som byggdes in är bedömt utifrån deras kemiska innehåll 
och miljöpåverkan under livstiden. Detta innebär också att det finns en bra dokumentation över vad  
som använts vilket är värdefullt om det i framtiden kommer fram nya rön om material. I samband med 
renoveringar togs material bort som innehöll skadliga ämnen och sanerades, såsom gamla plastmattor  
och fogar.

Vid vinterväghållning och vägsopning finns risker att mikroplaster sprids i naturen. Kommunen gick 
under året in som deltagare i två forskningsprojekt tillsammans med Statens väg- och transportforsknings-
institut, i syfte att hitta bättre metoder som minskar spridningen. Kommunen arbetade också med 
inventering och åtgärder av förorenad mark.
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Det fortsatta arbetet med att fasa ut fossil plast i kommunens verksamheter efter att plastprojektet  
Koll på plasten avslutades förra året bromsades delvis av coronapandemin. Framförallt inom vårdverksam-
heterna där en ökad mängd engångsplast användes tillfälligt.

VA-verksamheten arbetar systematiskt för att minska utsläpp av föroreningar, så att skadliga ämnen inte 
hamnar i vattnet. Sedan 2008 är Karlstads kommuns största reningsverk, Sjöstadsverket, Revaq-certifierat. 
Allt slam som producerades på Sjöstadsverket 2021 var godkänt för spridning på åkermark enligt gällande 
gränsvärden. Att mäta metaller i avloppsslammet är ett sätt att övervaka mängden skadliga metaller som 
används ute i samhället, då större delen av tungmetallerna i avloppsvattnet hamnar i slammet. I Karlstad 
har den trenden varit positiv och på lång sikt har såväl bly som kvicksilver och kadmium minskat. Högre 
kvicksilverhalt noterades i slammet vid några tillfällen under 2021, men kvicksilverhalten överskred ej 
gränsvärdet i Revaq. Källan till de tillfälliga topparna av kvicksilver i slammet är inte identifierad.

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

   Måluppfyllelsen bedöms som god, och utvecklades  
i positiv riktning under 2021.     

Måluppfyllelsen bedöms som god, och utvecklades i positiv riktning under 2021. Grönområden bidrar  
till att göra det attraktivt att bo och vistas i Karlstad och är en fråga som prioriterades i stadsplaneringen. 
Kommunen arbetade med naturreservatbildning och med olika åtgärder för att skapa en god miljö för 
djur och växter.

SCB:s medborgarundersökning mäter Karlstadbornas nöjdhet med tillgången till parker, grönområden 
och natur, och där hamnade kommunen något lägre än jämförbara kommuner, med en marginell sänk-
ning från förra mätningen. Det som påverkade resultatet för indikatorn kan vara den upplevda sträckan, 
grönområdenas storlek, utformning, innehåll och skötsel. Även ”trycket” på ett grönområde, det vill säga 
antal invånare per kvadratmeter, kan påverka den upplevda nöjdheten.

Cirka 77 procent av invånarna i Karlstads tätort har idag tillgång till ett större grönområde inom 
300 meter från bostaden. Tillgången till grönområden utvärderas i samtliga detaljplaneprocesser.  
I pågående planarbete för Katrineberg beaktades även utvecklingen av friluftsliv och aktiviteter vid 
stranden i syfte att fler kan få tillgång. Strandzonen lämnas där fri från bebyggelse. I projektet Sanna 
Sport planerades för omgivande natur som uppmuntrar till rörligt friluftsliv. Arbete fortgick under  
året med att ta fram samordnade bryggplatser i Klarälven, vilket kommer att förbättra tillgängligheten 
till älven.

I kommunens naturvårds- och friluftsplan pekades Karlstads kommuns ansvarsarter ut. Flera åtgärder 
genomfördes under 2021 för att gynna ansvarsarterna. Sandstränder restaurerades för att gynna arten  
liten myrlejonslända. Uppföljande inventering av ansvarsarten grönskära utfördes. Vass- och slyröjning 
genomfördes vid Herröns våtmark och vid Kroppkärrsjön för att förbättra för våtmarksfåglar. Välhävdade 
strandängar är en artrik naturtyp som gynnar våtmarksfåglar, växter och insekter. Under hösten följdes 
hävden upp på samtliga strandängar i kommunen.

40 mil kommunägda vägkanter inventerades i syfte att förbättra kunskapen om vilka värden de har för 
den biologiska mångfalden och indirekt för pollinatörer. Artrika vägkanter och vägkanter med förekomst 
av främmande invasiva arter kartlades och åtgärder kommer att göras under 2022. Bruksgräsytor ställdes 
under året om till ängsmark och kommer att driftas så att det på sikt ger förutsättningar för naturen att 
bygga upp en mångfald av arter.
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Arbete med naturreservatsbildning utfördes som en del i att verka för naturens värde för friluftslivet. 
Bland annat vann naturreservatet Ölmans lövskogsraviner laga kraft i början av 2021. Förslag till två  
nya kommunala naturreservat var ute på remiss under sommaren.

Naturskolan verkade för att utomhuspedagogik används som en självklar del i den ordinarie undervisningen  
i Karlstads förskolor och skolor. Under året drevs verksamheten vidare utifrån uppdraget att skapa 
förståelse för biologisk mångfald och naturens värde hos pedagoger, barn och elever i Karlstads kommun. 
Deltagandet i Naturskolan är frivilligt och baseras på intresse hos lärare och skolenheter.

Ett flertal förskolor och skolor deltog under våren i Klimatklubbens utmaning om biologisk mångfald 
genom att anlägga fjärils- och insektsrabatter. Under 2021 inleddes också ett samarbete med Karlstads 
universitet, SMEER, CSD samt Risklab, som ska utmynna i forskarcirklar för lärare kring klimat och 
arbetet med hållbar utveckling.

Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar
   Måluppfyllelsen bedöms som relativt god, på samma nivå som 

föregående år.    

Måluppfyllelsen bedöms som relativt god, på samma nivå som föregående år. Kommunen arbetade 
fortsatt vidare för att skapa förutsättningar för medborgarna att konsumera mer hållbart. Mängden 
hushållsavfall per person ökade visserligen, men det kan härledas till pandemin och att fler tillbringade 
tid i hemmet. Fler medborgare visade ett intresse för att konsumera mer hållbart.

Mätning visade att två tredjedelar av invånarna ansåg att kommunens information om vad man kan göra 
för att minska sin miljö- och klimatpåverkan är bra. I jämförelse bland Sveriges kommuner placerade det 
Karlstad på en nionde plats. Karlstads kommun var tidigt ute med att informera om miljöarbete vilket 
kan vara en förklaring till de goda resultaten. En annan förklaring är att frågan uppmärksammas konti-
nuerligt i media och i kommunens kommunikationskanaler. En av tre invånare svarade dock negativt på 
enkätfrågan vilket tyder på att det finns förbättringspotential.

Kommunen fortsatte under året arbetet för att stärka delningsekonomin i Karlstad. Inom projektet 
Karlstad delar genomfördes rådgivning, kontaktförmedling, analys och kommunikationsinsatser.  
Delningsekonomiska lösningar bidrar till resurssnålhet och minskad klimatpåverkan genom ökad 
användningsgrad av resurser och därmed minskat behov av miljöpåverkande nyproduktion. Smarta  
Kartan utgör ett av de viktigaste verktygen, tillsammans med projektet F/ACT Movement och insatser  
via sociala medie-kanaler. En handledning för delningsekonomi togs fram och lanserades under hösten.

Karlstad är en Fairtrade City sedan många år. Kommunen arbetade vidare med samordningen och olika 
aktiviteter såsom chokladprovning i samband med Globala Karlstad-veckan. Då arrangerades också loppis 
på Kronoteket.

Fritidsbankens flytt till nya lokaler ökade synligheten och tillgängligheten avsevärt, exempelvis genom 
närheten till kollektivtrafik, stadsdelscentrum, universitet och campus. Med större lokaler ökade också 
möjligheten att exponera den återbrukade och kostnadsfria idrotts- och friluftsutrustning som erbjuds 
Karlstadsborna. Sola Byggåterbruk och Solareturen med dess verksamheter ger också viktiga bidrag till 
måluppfyllelsen.
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Vad gäller de kommunala verksamheternas egen konsumtion kan särskilt upphandlingsområdet bidra  
till god måluppfyllelse. Ett utvecklingsarbete pågår inom koncernens hela inköpsorganisation där  
organisation, processer, rutiner och arbetssätt ses över och utvecklas. Det inkluderade arbetet med  
hållbarhetskrav i upphandlingar, både avseende kravställning och uppföljning. En hållbarhetssamordnare 
och en avtalscontroller tillsattes med uppdrag att ta fram rutiner och systematik för uppföljning av krav. 
Samtliga förvaltningar och bolag fick också i uppdrag att se över sin beställarorganisation. Projektet kring 
effektiva e-handelsprocesser gick in i en upphandlingsfas av ett elektroniskt systemstöd för e-handel.

Livsmedel utgör en stor andel av kommunens totala inköp och har också stor miljöpåverkan. Inköpen  
av ekologiska livsmedel har ökat något över tid (36,3 procent år 2019, 37,7 år 2020 och 39,4 år 2021). 
Även inköp av närproducerade livsmedel ökade tack vare livsmedelsavtalet Nära mat. Det finns potential 
att öka det närproducerade och ekologiska ytterligare, men tillgång och leveranssäkerhet samt livsmedels-
budget är delvis begränsande faktorer. Den ojämna barn- och elevnärvaron under pandemin försvårade 
planeringen av livsmedelsinköp och tillagning vilket också bidrog till att andelen slängd mat ökade 
under året.

Karlstad utsågs som en av fyra pilotkommuner i Livsmedelsverkets och Vinnovas innovativa projekt  
Ett nytt recept för skolmåltider som pågick under 2021. Hållbar konsumtion och att samverka med lokala 
producenter för ökad hållbar produktion är viktiga delar i innovationsprojektet.

Återanvändning och återvinning i bygg- och anläggningsprojekt är också ett viktigt område för att  
nå måluppfyllelse. Återbrukat material användes i vissa projekt men arbetet med resurssnål konsumtion 
sker ännu inte utifrån ett systematiskt förbättringsarbete. Under 2021 togs Bråtebäckens masshanterings-
station över i egen regi. Tillsammans med befintliga stationen i Eriksberg har förutsättningarna ökat  
för masshantering från bygg- och anläggningsprojekt, där massor och annat material ska kunna  
återbrukas eller förädlas. Ett förslag till masshushållningsplan arbetades fram och inväntar beslut  
i kommunfullmäktige.

I de lekmiljöer som byggdes under året gjordes medvetna val av utrustning för att minimera användning 
av plaster. Flis från kommunens egen skog används till fallskyddsmaterial i nya lekmiljöer. Nytt avtal 
tecknades med en jordproducent om att kommunens kompostmaterial ska omhändertas utan kostnad. 
Det kommer att komposteras under kontrollerade former till återbrukbar jord. Detta eftersom en analys 
visade att det inte är lönsamt att kompostera i egen regi till en högkvalitativ produkt.

Gör fler klimatsmarta val är en utbildning och processmetod som utvecklades tillsammans med Karlstads 
universitet. Metoden användes under året i ett koncernövergripande samarbete, där 30 medarbetare från 
olika verksamheter arbetade fram idéer för hur de 25 miljoner kronor som avsatts i budget för klimat-
investeringar kan nyttjas för störst effekt.
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Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse
Inom målområdet En attraktiv arbetsgivare finns tre övergripande mål. Bedömningen är  
att ett mål uppnådde god måluppfyllelse och två uppnådde relativt god måluppfyllelse.

Nedan följer en redovisning av resultat och utveckling av indikatorerna som är kopplade  
till målområdets övergripande mål:

En attraktiv arbetsgivare 2017 2018 2019 2020 2021

Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap

Ledarindex 0–100 – 78 – 80 –

kvinnor – 78 – 80 –

män – 76 – 79 –

Medarbetarindex 0–100 – 81 – 82 –

kvinnor – 82 – 83 –

män – 78 – 79 –

HME-index 0–100 (Hållbart medarbetarengagemang) – 82 – 83 –

kvinnor – 83 – 83 –

män – 79 – 81 –

Karlstads kommun ska arbeta för jämställdhet och mångfald

Anställda utrikes födda, balanstal till andel bland kommuninvånarna 0,8 0,8 0,8 0,8 ..

Könsfördelning bland kommunens chefer, andel kvinnor (%) 63,9 64,7 67,0 70,0 71,0

Könsfördelning bland kommunens medarbetare, andel kvinnor (%) 77,5 76,8 76,6 76,2 77,0

Yrkestitlar med en jämn könsfördelning (minst 40/60 procent),  
andel (%) – – 11 11 10

Karlstads kommun ska ha en god arbetsmiljö

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, total sjukfrånvarotid  
av ordinarie arbetstid, andel (%) 6,6 6,8 6,7 7,9 7,5

kvinnor 7,4 7,7 7,6 8,9 8,4

män 3,8 4,3 3,9 4,9 4,7

Chefer som har fler än 30 medarbetare, andel (%) – – 28,9 30,5 26,6

kvinnor – – 33,1 33,9 27,5

män – – 19,2 22,2 24,3

Ett streck (–) i tabellen innebär att uppgift saknas och två prickar (..) innebär att värdet ännu inte har publicerats hos källan.

83

Zzz Wow 4,7% 8,4%
Kommunens medarbetare känner ett 
stort engagemang för sitt arbete.

Det är stor skillnad mellan  kvinnor  
och mäns sjukfrånvaro.

Kommunens medarbetare ger 
sina chefer ett gott betyg,  
och ledarindex har förbättrats. 

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
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Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap
  Måluppfyllelsen bedöms som god, på samma nivå som föregående år.  

Måluppfyllelsen bedöms som god, på samma nivå som föregående år. Flera insatser genomfördes inom 
området ledarutveckling under året. Bland annat genomfördes en utbildning för erfarna chefer med  
fokus på förändringsledning. En gemensam utbildning hölls för ledningsgrupp HR och ledningsgrupp 
ekonomi i syfte att stärka den strategiska förmågan och öka samarbetet mellan olika funktioner. Dess-
utom producerades flera utbildningsfilmer som ett led i att digitalisera ledarutvecklingen, samt för att 
tillgängliggöra och anpassa efter nya behov.

En ledar- och medarbetarundersökning, LMU, har tidigare genomförts i koncernen vartannat år.  
2021 genomfördes ingen mätning och ett utvecklingsarbete kring undersökningen pågår.

Rekryteringsprocessen sågs över i syfte att säkerställa ett kompetensbaserat arbetssätt och en  
kvalitetsbaserad rekrytering. En automatiserad referenstagningsprocess testades under året och det 
planeras för en bredare utbildningsinsats i kompetensbaserad rekrytering. Arbete pågår även med  
att upprätta en extern sökandebank där intresserade, kan lägga in sitt CV i kommunens rekryte-
ringssystem. Rutiner tas fram för att fånga intresset och underlätta för de som på något sätt vill fortsätta 
arbeta efter sin pensionsavgång så att kompetensen tillvaratas inom koncernen. Implementering av 
arbetssätt och verktyg kommer ske under 2022. Karlstads kommun har utmaningar inom kompetensför-
sörjningen, främst gällande omvårdspersonal – sjuksköterskor och undersköterskor – men även lärare  
i fritidshem, förskollärare och yrkeslärare. Även inom ingenjörsyrket och specialistroller inom olika 
områden, exempelvis IT, finns behov av kompetens. Vi når dessa grupper på olika sätt, dels genom olika 
mässor såsom Yrkemässan, Gymnasieforum och Hotspot, dels genom att erbjuda PRAO, verksamhets-
förlagd utbildning VFU och arbetsplatsförlagd utbildning, APL. Kommunen deltar i vård- och omsorg-
scollege och samverkar i Kompetensplattform Värmland som är ett samarbete med Region Värmland och 
övriga värmlandskommuner kring kompetensförsörjning med särskilt fokus på bristyrken inom vård-  
och omsorg.

Arbete pågår också för att stärka stödet till verksamheterna när det gäller teknikutveckling och nya 
arbetssätt. Fler e-tjänster inom HR-området infördes i syfte att underlätta för ledare och medarbetare 
genom effektivare arbetssätt. Ett samlat grepp togs kring omställnings- och kompetensinsatser genom  
att skapa gemensamma strukturer och tydliga arbetssätt för att stärka kommunen som en lärande  
organisation. I arbetet ingår att identifiera, samordna och följa upp verksamheternas behov av omställ-
ning. I den pågående upphandlingen av HR-system vävs framtidens behov av omställning, förändrade 
arbetssätt och professionsförskjutning in.

Inom vård- och omsorgsverksamheten pågår en övergång till mer tillitsbaserad styrning och ledning. 
Chefer utbildades med stöd av konsult och arbetsprocesser ska ses över för att minska detaljstyrning och 
öka möjligheterna för tillitsbaserad styrning och ledning. Värdegrundsinternat för samtliga arbetsgrupper 
inleddes för att utveckla arbetet och stärka det aktiva medarbetarskapet, då det är viktiga förutsättningar 
för att ett tillitsbaserat ledarskap ska fungera.
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Karlstads universitet har satsat på en ny arbetsintegrerad utbildning för förskollärare som innebär att 
75 procent studier kombineras med 50 procent arbete inom förskolan. Kommunen deltar och tar emot  
två studenter inom programmet.

Coronapandemin har påskyndat den digitala utvecklingen och bidragit till förändrade arbetssätt. Ett 
arbete påbörjades under året med fokus på möjligheter och utmaningar med Det nya arbetslivet (DNA). 
Flexibla arbetsplatser är här för att stanna och samarbetsformer, möten, kommunikation, arbetsmiljöfrågor 
och lokalutnyttjande behöver utvecklas och anpassas. Kompetenshöjande insatser och stöd till ledare  
och medarbetare som bygger tillit, närvarande ledarskap och aktivt medarbetarskap ingår i konceptet.

Karlstads kommun ska arbeta för jämställdhet och mångfald
  Måluppfyllelsen bedöms som relativt god, och utvecklades i positiv riktning under 2021.  

Måluppfyllelsen bedöms som relativt god, och utvecklades i positiv riktning under 2021. Under året 
fortsatte arbetet med att utveckla och genomföra aktiva åtgärder mot diskriminering. En utbildning  
för chefer togs fram med syfte att implementera arbetssättet och ge konkreta verktyg i vardagen.  
Chefens verktygslåda utökades med fördjupad information om vad som gäller vid kränkande särbehandling, 
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier samt workshopen Våga säg ifrån, som handlar om jargong. 
En rutin skapades för chefer som tydliggör vad man behöver tänka på för att underlätta för medarbetare 
att förena arbete med föräldraskap. Det genomfördes även en granskning av kommunens olika bered-
skapsavtal för att upptäcka eventuella skillnader i avtalens konstruktioner som kan riskera att diskriminera 
medarbetare. Analys av resultatet pågår.

Revisionen granskade kommunens arbete med att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka 
diskriminering. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen bedriver ett ändamålsen-
ligt arbete med jämlikhet och mångfald som är i enlighet med diskrimineringslagens krav. Granskningen 
visade att det finns styrande dokument inom området som tillsammans utgör en plan för arbetet. Processen 
och ansvarsfördelningen är även tydlig och det finns en struktur för kommunikationen av arbetet.  
Implementering av process, arbetssättet och uppföljning behöver fortsätta.

För att säkra ett hälsosamt arbetsliv, med goda förutsättningar att utvecklas för medarbetare och chefer, 
krävs analys och åtgärder för att kvinnor och män ska ha jämlika förutsättningar. Ett exempel på arbets-
sätt är från barn- och ungdomsförvaltningen som under hösten genomförde en inventering av pågående 
insatser och processer som främjar jämställdhetsintegrering samt identifierade utvecklingsområden som 
ligger till grund för planering av åtgärder 2022–2024. Detta inkluderar bland annat att integrera jäm-
ställdhet i verksamhetsplanering och det systematiska kvalitetsarbetet samt höja och underhålla kunskap 
och kompetens om jämställdhetsintegrering.

Andelen utrikes födda bland kommunens anställda ligger kvar på samma nivå som tidigare och innebär 
att det fortsatt är en lägre andel utrikes födda som arbetar i kommunen än som bor i kommunen. Flera 
åtgärder år planerade för 2022 för att utjämna skillnader. Gällande fördelning av män och kvinnor i 
förvaltningarna utjämnades skillnaderna i fem av förvaltningarna under 2021 och ligger kvar på samma 
nivå som tidigare i fyra förvaltningar. Tio procent av kommunens yrkestitlar har en jämn könsfördelning. 
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Andelen män i kommunal sektor är låg och det är särskilt tydligt om man ser på fördelningen män och 
kvinnor inom omsorg och förskola. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är intresset för att 
arbeta i välfärden bland unga män betydligt större än andelen män som faktiskt arbetar inom välfärden 
idag. Mer än hälften av alla unga män anser det viktigt eller mycket viktigt att få arbeta med människor. 
20 procent av de unga männen kan tänka sig att arbeta inom förskolan eller socialtjänsten vilket kan 
jämföras med att det idag i Sverige endast är cirka fyra procent av förskollärarna som är män och elva 
procent av socialsekreterarna. Här finns en outnyttjad potential för kompetensförsörjning i välfärden.

Karlstads kommun ska ha en god arbetsmiljö
  Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och utvecklades i positiv riktning under 2021.  

Måluppfyllelsen bedöms som relativt god och utvecklades i positiv riktning under 2021. Arbetsmiljö-
arbetet påverkades i stor utsträckning av coronapandemin och arbetssätt anpassades kontinuerligt utifrån 
gällande restriktioner och tillgång till personal. Riskbedömningar genomfördes löpande och flera verk-
samheter hade i slutet av året stora utmaningar att klara bemanningen då smittspridningen åter tog fart. 
Pandemin föranledde också en rad olika arbetsmiljöinsatser för att medarbetare skulle känna sig trygga 
och kunna fortsätta att göra ett bra jobb med rätt förutsättningar. Riskbedömningar för den planerade 
successiva återgången tillbaka till arbetsplatsen genomfördes på samtliga nivåer i koncernen.

Totalt över hela året minskade sjukfrånvaron med 0,4 procentenheter och uppgick till 7,5 procent. 
Uppdelat per juridiskt kön hade kvinnorna generellt en högre sjukfrånvaro än männen och högst sjuk-
frånvaro hade kvinnorna i åldersgrupperna under 29 år och 30–49 år där sjukfrånvaron i båda grupperna 
uppgick till 8,4 procent. Kvinnornas sjukfrånvaro jämnades ut i de olika åldersgrupperna och låg på 
ungefär samma, relativt höga nivå. Det är främst den korta sjukfrånvaron som var högre hos unga  
kvinnor än hos övriga grupper. En mer utförlig redovisning av sjukfrånvaron finns i avsnittet  
Väsentliga personalförhållanden.

Ett pilotprojekt genomfördes kring ett nytt upplägg för ledar- och medarbetarundersökningen där totalt 
18 chefer och 300 medarbetare deltog. Upplägget utgick från friskfaktorerna och syftade till att hitta en 
metod som ger ett bättre stöd till chefer så att arbetsmiljöarbetet ska bli en naturlig del av koncernens 
verksamhetsplanering. Utvärderingen visade att en klar majoritet av deltagarna var positivt inställda till 
både verktyg och ändrat arbetssätt. Upplägget innefattar täta och löpande undersökningar, så kallade 
pulsmätningar. Resultatet, som genereras i realtid, visar trender i en arbetsgrupp inom ett antal områden 
som exempelvis arbetssituation, ledarskap och delaktighet. Ett nytt verktyg kommer att upphandlas och 
ersätta den nuvarande ledar- och medarbetarundersökningen.

I takt med att ny teknik och nya arbetssätt implementeras, ökar förändringstempot i arbetslivet och  
det ställs allt högre krav på ett mer proaktivt och snabbfotat arbetsmiljöarbete. I syfte att underlätta 
genomförande, dokumentation och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, genomfördes 
en omvärldsspaning avseende ett digitalt systemstöd. Tanken är att systemet ska inkludera hela arbets-
miljöarbetet vilket bland annat innefattar riskbedömningar, skyddsronder, årshjul, handlingsplaner,  
rehabiliteringsplaner, tillbud samt årlig uppföljning. 
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Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visade att många chefer efterfrågar 
kontinuerlig och lättillgänglig kompetensutveckling inom arbetsmiljöområdet. För att möta behovet 
genomfördes digitala utbildningsseminarier för chefer och skyddsombud och seminarierna kan även ses  
av medarbetare.

Arbetet med att minska antalet underställd personal per chef fortsatte i syfte att möjliggöra för chefer  
att ta sitt arbetsmiljöansvar och skapa ett hållbart arbetsliv både för medarbetare och för chefer. Sedan 
2020 har andelen chefer som har fler än 30 medarbetare minskat från 30 procent till 27 procent och 
förbättringen kan framförallt ses inom vård- och omsorgsförvaltningen och barn- och ungdomsförvalt-
ningen. Inom vård- och omsorgsförvaltningen minskade andelen chefer som hade fler än 30 medarbetare 
från 42 procent till 27 procent. Dock finns det fortfarande chefer som har många medarbetare, till 
exempel är det mer än 50 procent av cheferna inom barn- och ungdomsförvaltningen som har mer än 
30 medarbetare och insatser för att minska antalet underställd personal behöver därför fortsätta.

Vård- och omsorgsförvaltningen deltog under 2021 i ett EU-projekt, Experio WorkLab, som syftar till att 
förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron genom att använda tjänstedesign som metod. Arbetssättet 
innebär att medarbetarna involveras i att utforska och förstå utmaningarna i arbetsmiljön men också i att 
utveckla nya lösningar för att förbättra arbetsmiljön. Projektet utvärderades av Ramboll och resultatet 
visade bland annat att medarbetarna upplevde en förbättrad arbetsmiljö och ett större inflytande över  
sin arbetssituation, samt att chefens förståelse för arbetssituationen hade ökat.
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Karlstads kommun är Värmlands näst största arbetsgivare med drygt 7 000 medarbetare. Varje dag ger 
medarbetarna Karlstadsborna service inom olika områden såsom skola, miljö, äldreomsorg, barnomsorg, 
stadsplanering, trafik och kultur.

Medarbetarfakta
Antalet tillsvidareanställda ökade under 2021 och uppgick till drygt 6 500 medarbetare medan antalet 
visstidsanställda med månadslön minskade något från 544 till 537 personer. Att andelen visstidsanställ-
ningar fortsatte att minska är en ihållande positiv trend som pekar på att vi fortsätter erbjuda en större 
andel medarbetare tryggare anställningsvillkor. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen fortsatte sin 
omställningsprocess och minskade återigen antalet anställda. Kommunledningsledningskontoret stod  
för den största procentuella ökningen av antalet tillsvidareanställda, bland annat beroende på övertagande 
av funktioner från andra förvaltningar, ökade krav kopplat till kommunens tillväxt och utveckling samt 
kompetensöverföring inför framtida pensionsavgångar.

Könsfördelningen bland kommunens månadsavlönade var 75 procent kvinnor och 25 procent män, vilket 
var en ökning av andelen män. Jämfört med tidigare är det en förändring i positiv riktning eftersom 
jämställda arbetsplatser är attraktiva för både kvinnor och män. När det gäller visstidsanställningar var 
könsfördelningen jämnare än för månadsavlönade, 65 procent kvinnor och 35 procent män. Vår mest 
kvinnodominerade förvaltning, vård- och omsorgsförvaltningen, hade för andra året i rad den största 
ökningen av andelen män.

Tabellen nedan visar antalet månadsavlönade (tillsvidare och visstidsanställda) den 1 november.

Antal månadsavlönade per förvaltning 2019 2020 2021

Andel% 
kvinnor 

2021

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 708 676 655 77

Barn- och ungdomsförvaltningen 2 688 2 701 2 754 83

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 645 639 643 60

Kommunledningskontoret 239 234 251 66

Kultur- och fritidsförvaltningen 233 220 237 56

Miljöförvaltningen 39 39 38 71

Stadsbyggnadsförvaltningen 54 55 56 43

Teknik- och fastighetsförvaltningen 544 576 577 46

Vård- och omsorgsförvaltningen 1 849 1 826 1 847 83

Totalt 6 999 6 976 7 058 75

VÄSENTLIGA 
PERSONALFÖRHÅLLANDEN
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Medelåldern för kommunens månadsavlönade var 45,3 år vilket var ungefär samma nivå som de senaste 
fem åren. Männen var i genomsnitt 1,5 år yngre än kvinnorna. Störst skillnad mellan könen fanns på 
vård- och omsorgsförvaltningen där männens medelålder var 37,7 år och kvinnornas 45,8 år. Högst 
medelålder hade gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen med 48,5 år med ungefär lika medelålder 
för båda könen.

Antalet tillsvidareanställda som var 60 år och äldre minskade något, totalt uppgick antal månadsavlönade 
i denna ålderskategori till 885 personer. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att skapa bra förutsätt-
ningar för ett längre arbetsliv, att våra medarbetare orkar och vill arbeta längre är en del av att trygga 
framtidens kompetensbehov.

Under år 2021 uppgick personalomsättningen till 7,9 procent. Motsvarande siffra för 2020 var 8,3 procent, 
vilket var i nivå med de flesta av våra jämförelsekommuner. Störst personalomsättning var det för kvinnor 
på vård- och omsorgsförvaltningen, vilket låg i linje med tidigare år. Personalomsättning visar hur många 
tillsvidareanställda som slutat (externa avgångar) under året i förhållande till antalet tillsvidareanställda.

Sysselsättningsgrad: övertid, ledighet och frånvaro
Den genomsnittliga avtalade sysselsättningsgraden låg fortsatt på en hög nivå och uppgick för både  
män och kvinnor till 99 procent. Vårt mål som arbetsgivare är att alla tillsvidareanställda ska ha en 
heltidstjänst i grunden. Att fler arbetar heltid är också en del i att trygga framtidens rekryteringsbehov 
samtidigt som det bidrar till ett mer jämställt samhälle. I praktiken var den verkliga sysselsättningsgraden 
lägre för kvinnor eftersom de i större utsträckning är mer föräldralediga och tjänstlediga samt har högre 
sjukfrånvaro.

Den rapporterade över- och mertiden ökade endast marginellt sedan förra året och uppgick till cirka 
68 000 timmar, vilket motsvarade 40 årsarbetare. På stadsbyggnadsförvaltningen var kostnaden för 
övertid per medarbetare tre gånger så hög under 2021 jämfört med året innan. Den främsta orsaken  
var ett högre tryck på bygglovsärenden. Teknik- och fastighetsförvaltningen var fortsatt den förvaltning 
med högst kostnad per medarbetare, bland annat beroende på medarbetarnas beredskapstjänstgöring.

Trenden med minskat eller i stort sett oförändrat uttag av över- och mertid håller i sig över tid,  
vilket är positivt med tanke på vikten av ett hållbart arbetsliv och att verksamheterna under normala 
omständigheter inte ska vara beroende av att det krävs övertid i någon större utsträckning. I tabellen 
nedan visas över- och mertid de senaste åren samt fördelningen mellan kvinnor och män.

Övertid och mertid 2017 2018 2019 2020 2021

Antal timmar övertid och mertid, i tusental 93 88 81 67 68

varav kvinnor 69 65 58 48 47

varav män 24 23 23 19 21

Antal timmar omräknat till årsarbetare 55 52 48 40 40

varav kvinnor 41 38 34 28 28

varav män 14 14 14 12 12

Utöver månadsavlönade medarbetare hade kommunen också timavlönad personal. Totalt under  
2021 anlitades timvikarier motsvarande 620 årsarbetare, vilket var en ökning sedan förra året med 
15 årsarbetare. Ökningen berodde till största del på behovet av extra vikarier under pandemin hos 
barn- och ungdomsförvaltningen.
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Av tabellen nedan framgår hur antalet arbetade timmar fördelade sig mellan kvinnor och män.

Timavlönade 2017 2018 2019 2020 2021

Antal arbetade timmar under året, i tusental 1 157 1 131 1 117 1 029 1 055

varav kvinnor 863 832 798 737 726

varav män 294 299 319 292 329

Antal timmar omräknat till årsarbetare 681 666 657 606 620

varav kvinnor 508 490 469 434 426

varav män 173 176 188 172 194

Medarbetarnas faktiska arbetstid ökade marginellt det senaste året, till största del beroende på att  
sjukfrånvaron minskade.

Totalt minskade antalet föräldraledighetsdagar något under 2021. Sett ur ett jämställdhetsperspektiv  
ser vi en positiv tendens då männen ökade sitt uttag av antal föräldraledighetsdagar medan kvinnornas 
minskade sitt uttag. Dock tog fortfarande kvinnorna ut mer än dubbelt så många föräldraledighetsdagar 
som männen.

Tidsredovisning, fördelning av tid i procent 2017 2018 2019 2020 2021

Andel närvarodagar/arbetad tid 76,6 76,6 76,7 76,2 76,4

kvinnor 74,6 74,6 74,7 74,1 74,4

män 83,5 83,2 83,2 83,1 82,7

Andel dagar med föräldraledighet 4,8 4,4 4,6 4,7 4,6

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

män 2,3 2,5 2,6 2,5 2,6

Andel dagar med semester eller ferie/uppehåll 7,7 7,8 8,0 7,7 7,9

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

män 7,5 7,4 7,7 7,4 7,6

Andel dagar med tjänstledighet 5,3 5,4 5,2 4,8 4,9

kvinnor 5,7 6,1 5,7 5,3 5,4

män 3,9 3,5 3,4 3,3 3,5

Den totala sjukfrånvaron för 2021 uppgick till 7,5 procent vilket var en minskning med 0,4 procentenheter 
jämfört med föregående år. Uppdelat per kön var sjuktalet 8,4 procent för kvinnor och 4,7 procent för 
män. Trots att kvinnornas sjuktal minskade mer än männens låg kvinnornas sjuktal fortsatt på en 
betydligt högre nivå än männens.

När det gäller kvinnornas sjuktal jämnade tidigare skillnader mellan åldrar ut sig, men gruppen unga 
kvinnor hade fortsatt en något högre sjukfrånvaro. Andelen sjukskrivna mer än 60 dagar var lägre bland 
de unga kvinnorna, vilket betyder att de hade fler korta frånvarotillfällen än övriga. Kvinnor 30 år och 
äldre var alltså i högre grad sjukskrivna längre perioder.

Sett till olika yrken är det sjuksköterskor som hade den högsta sjukfrånvaron tillsammans med övriga 
yrkesgrupper inom vården. Även kockar och städare hade hög sjukfrånvaro. I diagrammet nedan visas  
de befattningar som haft högst sjukfrånvaro under 2021. Endast grupper med minst 50 medarbetare  
är redovisade. 
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Diagrammet visar sjukfrånvaro i procent för yrkesgrupper med högst sjukfrånvaro.
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Sjuklönekostnaden 2021 för dag 2–14 uppgick till 68 miljoner kronor (2,4 procent av total bruttolön), 
vilket var en minskning med knappt 10 miljoner kronor jämfört med föregående år. Kommunen fick 
under året ett statligt stöd för sjuklönekostnader med 18,8 miljoner kronor, vilket var 27 miljoner lägre 
än förra årets stöd.

Redovisning av sjukfrånvaro i procent 2017 2018 2019 2020 2021

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, totalt 6,6 6,8 6,7 7,9 7,5

varav andel över 60 dagar 50,9 47,1 47,8 39,1 43,4

kvinnor 7,5 7,7 7,6 8,9 8,4

män 3,8 4,4 3,9 4,9 4,7

Andel sjukfrånvaro, 0–29 år 6,4 7,0 6,7 8,2 7,5

kvinnor 7,2 8,3 7,8 9,3 8,6

män 4,1 3,8 4,2 5,8 5,4

Andel sjukfrånvaro, 30–49 år 6,5 6,6 6,6 8,1 7,6

kvinnor 7,4 7,4 7,6 9,1 8,6

män 4,0 4,3 3,6 4,8 4,7

Andel sjukfrånvaro, 50– år 6,7 7,1 6,7 7,6 7,3

kvinnor 7,6 7,8 7,5 8,5 8,3

män 3,6 4,7 4,2 4,7 4,4
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Redovisning av sjukfrånvaro per förvaltning, i procent 2018 2019 2020 2021

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 6,6 6,4 7,8 6,7

Barn- och ungdomsförvaltningen 6,7 6,7 7,9 8,0

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 4,9 4,9 4,6 4,1

Kommunledningskontoret 4,3 4,7 3,0 3,2

Kultur- och fritidsförvaltningen 6,9 6,0 6,2 5,5

Miljöförvaltningen 6,6 4,9 5,4 4,9

Stadsbyggnadsförvaltningen 2,8 3,3 4,9 4,2

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

Vård- och omsorgsförvaltningen 8,7 8,4 10,7 10,0

Total sjukfrånvaro i procent i kommunen 6,8 6,7 7,9 7,5

Personalkostnader
Kommunens kostnader för lön, pensioner och sociala avgifter ökade med 83 miljoner kronor i jämförelse 
med 2020 och uppgick under året till 3 668 miljoner kronor. Ökningen berodde både på höjda löner 
samt att antalet medarbetare ökade.

Semesterlöneskulden minskade med cirka 2,7 miljoner kronor vilket tyder på att fler trots pandemin 
kunde ta ut sin ordinarie semester.

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.

Kommunen/bolag/stiftelse
Ägd andel  
i procent

Löne- 
kostnader 

2020

Löne- 
kostnader 

2021

Antal 
årsarbetare 

2020

Antal 
årsarbetare 

2021

Kommunen 100 3 585 3 668 6 846 6 939

Karlstads Stadshus AB 100 0 0 0 0

Karlstads Energi AB 100 113 108 155 150

Karlstads El- och Stadsnät AB 100 53 59 82 87

Karlstads Bostads AB 100 81 81 119 115

Karlstads Parkerings AB 100 3 3 4 4

Mariebergsskogen AB 100 18 17 33 32

Karlstad Airport AB 95 22 24 36 32

MittNät AB 62,5 0 0 0 0

Vindpark Vänern AB 100 0 0 0 0

Tåsan Kraft AB 60 0 0 0 0

Vänerhamn AB 31 21 23 34 35

Visit Karlstad AB 49 8 6 15 11

Stiftelsen Karlstadshus 60 0 0 0 0

Stiftelsen Karlstads Studentbostäder 100 0 0 0 0

Karlstad-Grums Vattenverksförbund 42 0 0 0 0

Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund 62,3 35 37 51 54

Summa – 3 939 4 026 7 375 7 459
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Framtid
Välfärdens kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågor för kommunen som arbetsgivare och vi 
kommer fortsatt behöva arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare som fokuserar på ett hållbart arbets-
liv. Att genomföra digitaliseringsinsatser samt använda artificiell intelligens kommer bli nödvändigt för 
att frigöra tid för värdeskapande verksamhet och för att handlägga komplicerade ärenden. Att fortsätta 
arbetet med digitalisering kommer bidra till att minska kompetensförsörjningsbehovet, förbättra arbets-
miljön och innebära färre felaktigheter orsakade av den mänskliga faktorn.

Den snabba teknikutvecklingen kommer att kräva ny kompetens, det gäller exempelvis yrken inom 
välfärden där tjänster kommer att samproduceras av människor och teknik. Digital och teknisk kompetens 
samt förmågan att hantera komplexitet och förändring samt lära sig nytt blir viktigt. Dessutom förväntas 
en ökad efterfrågan på den typ av kompetens där teknik inte kan ersätta människor, exempelvis empati, 
omdöme och kreativitet. Den snabba utvecklingen gör att medarbetare ständigt kommer att behöva 
kompetensutvecklas. Att medellivslängden ökar och pensionsåldern successivt höjs innebär att det 
livslånga lärandet blir allt mer viktigt.

Framtidens arbetsliv kommer att vara mer flexibelt än tidigare och distansarbete är här för att stanna.  
För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och bredda rekryteringsbasen behöver det ges förutsättningar 
för hybridarbete där hemarbete varvas med arbetsplatsförlagt arbete. Chefers förmåga till flexibilitet, 
lyhördhet och tydlig kommunikation kommer vara avgörande för att kunna bedriva ett bra ledarskap  
på distans.

För att säkerställa att våra medarbetare kan upprätthålla sitt engagemang behöver det finnas rätt förut-
sättningar och ett kreativt arbetsklimat med arenor för dialog, lärande och erfarenhetsutbyte. Känslan av 
sammanhang främjar hälsa och arbetsglädje. Jobbet ska kännas meningsfullt, begripligt och hanterbart.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner är den nationella kompetensbristen störst inom välfärdsyrken 
som sjuksköterskor och lärare. I Karlstad ser vi utmaningar i kompetensförsörjningen främst gällande 
omvårdspersonal – sjuksköterskor och undersköterskor – men även lärare på alla nivåer. Kommunen ser 
även brist inom ingenjörsyrket och specialistroller inom olika områden, exempelvis IT.

Liksom andra kommuner befinner sig vi oss under ett starkt förändringstryck. En förändrad demografi 
som ökar försörjningskvoten, kompetensbrist och stigande förväntningar från invånarna är några av 
faktorerna som driver på förändringsbehoven. Sammantaget måste vi fortsätta att stärka vår förmåga  
att anpassa och ställa om vår verksamhet eftersom omvärlden blir alltmer komplex och förändras i allt 
snabbare takt.
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Kvalitetsperspektivet ska genomsyra hela koncernens verksamhet som ska bedrivas med god kvalitet  
som ständigt förbättras. 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 synligt för Karlstadsborna och andra delar handlar om utveckling av våra interna processer. Allt  
i syfte att förbättra, anpassa och utveckla service, effektivitet och kvalitet.

Kvaliteten i kommunen mäts och följs upp löpande med hjälp av olika metoder beroende på vilken 
verksamhet som avses. Syftet är att säkra ett löpande förbättringsarbete och få ett bra underlag för 
utveckling som utgår från medborgarnas behov. Servicegarantier, klagomålshantering, synpunktshantering, 
medborgardialog, målanalyser samt kund- och brukarundersökningar är några exempel på verktyg  
som används. Öppna jämförelser och rankningar används också för att följa kommunens utveckling  
i förhållande till andra. Flera verksamheter gör därutöver årliga kvalitetsredovisningar som lämnas  
till ansvarig nämnd.

I Statistikmyndigheten SCB:s årliga medborgarundersökning ställs frågor till invånarna som rör kommunen 
som plats att bo och leva på, kommunens verksamheter respektive medborgarnas inflytande. År 2021 
deltog 161 kommuner i undersökningen och i jämförelse med dem låg Karlstad bra till med överlag 
nöjda invånare. Karlstad toppade bland alla kommuner när det gäller nöjdheten med närhet till arbete  
och möjlighet till eftergymnasiala studier. För kulturområdet hade Karlstad betydligt högre andel 
positiva svar än genomsnittet. De områden där andelen positiva svar var som högst handlar om rädd-
ningstjänsten, platsen Karlstad att leva och bo på, närhet till natur och parker samt att det är tryggt i 
området där de bor när det är ljust ute. Bibliotekens utbud fick också en mycket hög andel positiva svar. 
Minst nöjda var Karlstadsborna med upplevelsen av insyn och inflytande i kommunen och möjligheten 
att påverka innehållet i politiska beslut. Trots att en stor andel var mindre nöjda inom dessa områden,  
låg kommunen ändå över genomsnittet. Ett område där Karlstadsborna inte var särskilt nöjda och där  
vi låg långt under genomsnittet handlar om tillgången till pendlarparkeringar.

Jämställdhet
Redan 2010 skrev Karlstads kommun på den europeiska deklarationen om jämställdhet; CEMR- 
deklarationen, efter att kommunfullmäktige beslutat om det. Beslutet är ett löfte att delta i det gemen-
samma arbetet för jämställdhet som pågår i Europa. Det kan också ses som ett offentligt ställningstagande, 
att vi vill förverkliga det nationella jämställdhetsmålet; att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv.

KVALITETSREDOVISNING
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Som en av de viktigaste strategierna i arbetet kring jämställd verksamhet utpekas, både på nationell  
och internationell nivå, vikten av att integrera jämställdhet i den ordinarie verksamheten. Kommunfull-
mäktige beslutade i juni 2021 om att planerings- och uppföljningsprocesserna ska jämställdhetsintegreras. 
I anvisningen för Strategisk plan och budget 2023–2025 framgår att nämnderna ska rapportera hur deras 
verksamhetsplanering och budget inklusive äskanden och investeringar påverkar flickor och pojkar, 
kvinnor och män.

Det nationella jämställdhetsmålet kan brytas ner i sex delmål. Dessa är: En jämn fördelning av makt  
och inflytande, Ekonomisk jämställdhet, Jämställd utbildning, Jämn fördelning av det obetalda hem-  
och omsorgsarbetet, Jämställd hälsa och Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Här nedan presenteras  
ett antal nyckeltal som beskriver hur Karlstads kommun ligger till i förhållande till andra kommuner.

Andelen kvinnor på ordförandeposter i kommunen minskade från 31,3 procent 2017 till 12,5 procent 
2021. Lönegapet mellan kvinnor och män, anställda i kommunen, försämrades mellan 2020–2021,  
dock har gapet minskat sedan 2016 då det låg på över 1 000 kronor. Andelen nyanlända som lämnat 
etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, låg på cirka 30 procent. Värt att notera är dock att 
andelen män som börjat arbeta eller studera har minskat från 2017. 

Det obetalda hem- och omsorgsarbetet, som här visas med hur stor andel föräldrapenningdagar tom tas  
ut av män, låg fortsatt på runt 30 procent. Tillfälliga föräldrapenningdagar som tas ut av män ökade 
dock och låg på drygt 40 procent. Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, av närstående 
i parrelation ökade från 56 till 117 under 2020.

Inom jämställdhetsområdet och Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, finns tre olika grupperingar  
som fungerar som kvalitetsmarkörer:

 I gröna gruppen befinner sig de 25 procent av kommunerna som har bäst resultat
 I gula gruppen befinner sig de 50 procent av kommunerna som befinner sig i mitten
 I röda gruppen befinner sig de 25 procent av kommunerna som har sämst resultat
 Ingen mätning har genomförts eller resultatet har ännu inte kommit

Tabellen nedan visar nyckeltal för de sex nationella jämställdhetspolitiska målen. 

Nyckeltal 2019 2020 2021

Mål 1 En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor på ordförandeposter i kommunen, andel (%) 12,5 12,5 12,5

Nöjd Inflytande-Index – Påverkan, Totalt 40 40 ..

kvinnor 41 39 ..

män 40 40 ..

Mål 2 Ekonomisk jämställdhet

Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kr Totalt -255 -457 ..

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%), Totalt 77 79 ..

kvinnor 74 75 ..

män 87 88 ..

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar),  
andel (%), Totalt 32 30 ..

kvinnor 28 28 ..

män 36 35 ..
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Nyckeltal 2019 2020 2021

Mål 3 Jämställd utbildning

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%), Totalt 87,6 84,1 89,2

kvinnor 89,3 85,3 90,0

män 86,2 82,9 88,5

Mål 4 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 31,1 30,2 30,6

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%), Totalt 38,9 39,6 40,9

Mål 5 Jämställd hälsa

Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad, Totalt 8,2 7,9 8,8

kvinnor 11,0 10,6 11,5

män 5,5 5,3 6,1

Invånare 16–84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka, andel (%), Totalt 69 69

kvinnor 70 70

män 68 68

Mål 6 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal/100 000 invånare, Totalt 15 14 ..

Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, närstående genom parrelation med offret  
i kommunen, antal/100 000 invånare, Totalt 56 117 ..

Källa: Kolada. Två prickar (..) i tabellen innebär att värdet ännu inte har publicerats hos källan.

Karlstads kommun är för närvarande en av fem modellkommuner som deltar i SKR:s projekt för jämställd 
verksamhet i kommuner och regioner. Konceptet bidrar till samverkan, högre kvalitet i verksamheten och 
stärker genomförandet av Agenda 2030. Förväntade resultat är konkreta förbättringar i verksamhetens 
system för styrning och ledning samt nytt eller förändrat syn- och arbetssätt inom kärnverksamheten. 
Både förtroendevalda och tjänstepersoner deltar i projektet som startade i slutet av 2020 och pågår till 
maj 2022.

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 medborgarper-
spektiv. Projektet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och består av ett 40-tal nyckel-
tal inom tre olika områden: barn och unga, stöd och omsorg, samt samhälle och miljö. Dessa nyckeltal 
ger tillsammans en översiktlig bild av kommunens kvalitet i jämförelse med andra kommuner.

Statistiken hämtas dels från egna mätningar inom ramen för KKiK, dels från Sveriges officiella statistik. 
Denna inrapportering görs vid olika tillfällen under året och det kan leda till en viss fördröjning för  
vissa resultat. För de nu aktuella nyckeltalen betyder det att både statistik från 2020 och 2021 använts.  
Vi redovisar här ett urval av nyckeltalen.

Karlstads kommuns senaste resultat innebär att av 43 nyckeltal placerade sig 18 av nyckeltalen bland  
de 25 procent av kommunerna med de bästa resultaten, 17 bland de 50 procent i mitten och 6 bland de 
25 procent av kommunerna med de sämsta resultaten. För 2 av nyckeltalen har ingen mätning genomförts 
i Karlstad. Vid förra mätningen hamnade 8 nyckeltal bland de 25 bästa, 20 bland de 50 procent i mitten 
och 7 bland de 25 sämsta. Karlstad hade under 2021 en starkare placering bland de 25 procent bästa än 
året innan.
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Barn och unga
Området innefattar nyckeltal om förskolan, grundskolan och gymnasiet, men även kultur- och fritids-
aktiviteter för barn och unga. Med anledning av pandemin genomfördes inte nationella prov under 
vårterminen 2021 vilket var samma under 2020 och därav saknas aktuella resultat för måttet Elever i åk 3 
som deltagit i alla delprov och klarat alla delprov i svenska och svenska som andraspråk. När det gäller andel elever 
i årskurs 6 med lägsta betyg E i ämnet matte och andel elever i årskurs 9 som är behöriga för yrkesprogram (avser 
både kommunala skolor och elever som har Karlstad som hemkommun) observerades en förbättring för 
samtliga resultat av dessa nyckeltal. Medan de 2020 placerades bland de 50 procent i mitten hamnade  
de nu bland de 25 procent bästa. Delar man upp statistiken på kön visar det sig att det är en marginell 
skillnad mellan flickor och pojkar. Flickorna ligger någon procentenhet högre jämfört med pojkarna. 
Jämför vi flickornas resultat med andra flickor i övriga deltagande kommuner hamnar resultatet bland  
de 50 procenten i mitten.

Med 66,7 procent av eleverna i årskurs 9 som var nöjda med sin skola som helhet, uppnådde Karlstad ett sämre 
resultat jämfört med föregående år. Karlstad placerade sig bland de 50 procent av kommunerna med 
mittenresultaten. När det gäller gymnasieelever som uppnår examen inom fyra år hamnar dock kommunen 
bland de 25 procent bästa. Detta gäller både elever i Karlstads kommunala skolor (75,5 procent) och de 
elever som har Karlstad som hemkommun (78,4 procent). När det gäller Deltagartillfällen i idrottsföreningar, 
antal/invånare 7–20 år ligger kommunen bland de 25 procent bästa. Dock kan vi se att det är viss skillnad 
mellan könen då 29,6 procent av flickorna deltar och 37,3 procent av pojkarna. Tabellen nedan visar ett 
urval av nyckeltalen inom området Barn och unga.

Barn och unga – nyckeltal 2019 2020 2021
Större 

stad1

Personaltäthet, antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun 5,3 5,4 5,4 ..

Kostnad förskola, kronor/inskrivet barn 147 809 152 986 .. ..

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet  
i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 77 –* –* ..

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) 90,3 87,7 91,5 87,9

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 87,6 84,1 89,2 84,0

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 89,5 86,0 90,5 86,2

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) 73,1 66,7 67,7

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%) 95,2 93,2 95,5 91,0

Kostnad grundskola F–9, hemkommun, kronor/elev 106 800 111 079 .. ..

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) 74,3 74,2 75,5 ..

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 75,6 77,4 78,4 71,6

Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro,  
kommunala skolor, andel (%) 6,0 3,7 .. ..

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kronor/elev 113 424 119 860 .. ..

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek,  
antal/1 000 invånare 0–18 år 21,6 8,4 .. 16,2

* Ingen mätning på grund av coronapandemin 
1) Kommuner med över 50 000 invånare och som har minst 40 000 i den största tätorten. Senaste värdet redovisas. 
Källa: Kolada. Två prickar (..) i tabellen innebär att värdet ännu inte har publicerats hos källan.
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Stöd och omsorg
Området innefattar nyckeltal om individ- och familjeomsorg samt vård- och äldreomsorg. Andel vuxna 
personer som inte återkommit till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd placerade, som förgående 
år, Karlstad bland de 25 procent kommuner med sämst resultat (rött). Medelvärdet när det gäller väntetiden  
i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd ökade med fem dagar. Nyckeltalet 
hamnar i den gula gruppen. Det vill säga att Karlstad placerades bland de 50 procent kommuner  
med mittenresultat.

Vad gäller personalkontinuitet inom hemtjänsten hamnade Karlstad bland de 50 procent av kommunerna  
i mitten vilket var en förbättring från året innan. Antalet personal som träffade en kund under en  
14 dagars period minskade från 19 till 15 under 2021. En negativ utveckling observerades däremot 
gällande antal dagar frånansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende där väntetiden 
ökade med 5 dagar. Detta påverkade också nyckeltalets placering där Karlstad numera hamnar i den 
sämsta gruppen (rött) jämfört med 2020 då vi var bland de 50 procent i mitten. Tabellen nedan visar  
ett urval av nyckeltalen inom området Stöd och omsorg.

Stöd och omsorg – nyckeltal 2019 2020 2021
Större 

stad1

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år  
efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 79 62 65 72

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom  
försörjningsstöd, medelvärde 9 10 15 18

Kostnad individ- och familjeomsorg, kronor/invånare 5 402 5 407 ..

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum  
avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde 169 123 127 151

Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma 80 100 ..

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning  
från FK enligt SFB, kronor/invånare 6 697 6 624 .. ..

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet  
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 92 73 78 44

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

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 64 60 64 62

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

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 82 84 .. ..

Kostnad äldreomsorg, kronor/invånare 80+ 198 154 207 326 .. ..

1) Kommuner med över 50 000 invånare och som har minst 40 000 i den största tätorten. Senaste värdet redovisas.
Källa: Kolada. Två prickar (..) i tabellen innebär att värdet ännu inte har publicerats hos källan.
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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. Området omfattar också hur väl kommunen arbetar med 
återvinning och miljöhänsyn.

Två nya nyckeltal har tillkommit utifrån SCB:s Medborgarundersökning.; Bra bemötande vid kontakt  
med tjänsteperson i kommunen och Att få svar på frågor till kommunen, där kommunen placerar sig bland  
de 25 procent bästa kommunerna.

Ytterligare ett nytt nyckeltal är Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer där kommunen placeras 
sig bland de 25 procent bästa kommunerna. Skillnaden mellan kvinnorna och männen är marginell  
men kvinnorna ligger några procenttal högre.

Karlstads kommun har fortsatt ett högt antal Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen i jämförelse  
med andra kommuner och kommunen placerade sig bland de 25 procent av kommunerna med bäst 
resultat (grönt).Karlstad har fortsatt ett utvecklingsområde inom området samhälle och miljö, sett till 
hur vi ligger till jämfört med alla andra kommuner, och det är att korta handläggningstiden för bygglov. 
Där hamnade vi bland de 25 procent av kommunerna med längst handläggningstider (rött). Tabellen 
nedan visar ett urval av nyckeltalen inom området Samhälle och miljö.

Samhälle och miljö – nyckeltal 2019 2020 2021
Större

stad1

Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson  
i kommunen, andel (%) 88,0 83,2

Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, 
andel (%) 76,4 68,7

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som 
börjat arbeta eller studera, andel (%) 36 34

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) 45 44

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 
90 dagar), andel (%) 32

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till  
beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar 37 39

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%) 77

Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%) 77,8 72,4

1) Kommuner med över 50 000 invånare och som har minst 40 000 i den största tätorten. Senaste värdet redovisas. 
Källa: Kolada
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EKONOMISKT UTFALL OCH STÄLLNING I KORTHET 
I koncernen Karlstads kommun ingår förutom kommunen även de helägda bolagen, inklusive Karlstads 
Airport som ägs till 95 procent, inom Stadshuskoncernen samt delägda bolag, stiftelser och kommunal-
förbund 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 visade ett bättre resultat än föregående år. Resultatet uppgick till 709 miljoner  
kronor jämfört med 456 miljoner kronor år 2020.

• Investeringarna ökade till 1 939 miljoner kronor (1 669 miljoner kronor 2020). Soliditeten  
minskade något till 44,7 procent (45,4 procent 2020).

(mnkr) Koncernen Kommunen

Årets resultat 709 452

Årets investeringar 1 939 1 509

Soliditet (%) 44,7 41,0

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 hushåll-
ning 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.

FINANSIELL ANALYS
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FINANSIELL ANALYS – KOMMUNKONCERNEN 
RESULTAT

Årets resultat
 2017 2018 2019 2020 2021

Årets resultat (mnkr) 364 265 301 456 709

Procent av eget kapital vid årets början (%) 6,7 4,6 5,0 7,2 10,5

Koncernen Karlstads kommun redovisade 2021 ett positivt resultat på 709 miljoner kronor. Det höga 
resultatet innebar att det egna kapitalet under året ökade med drygt tio procent. I jämförelse med de 
senaste fem åren redovisade koncernen Karlstads kommun ett högt resultat 2021. Det höga resultatet 
hängde till stor del samman med att kommunens resultat som var ovanligt högt till följd av höga  
intäkter från eldistribution, realisationsvinster, intäkter från exploatering och skatteintäkter. Förutom  
hos kommunen redovisades högst resultat från Karlstads Energi AB, Karlstads Bostads AB, och  
Karlstads El och Stadsnät AB. 

Investeringsvolym
 2017 2018 2019 2020 2021

Kommunen 649 948 1 063 1 250 1 509

Karlstads Energi AB 42 46 52 51 47

Karlstads El- och Stadsnät AB 146 97 90 101 127

Karlstads Bostads AB 139 124 109 129 203

Övriga företag 41 71 127 133 53

Årets nettoinvesteringar (mnkr) 1 016 1 286 1 440 1 669 1 939

Årets nettoinvesteringar under 2021 uppgick till knappt två miljarder kronor. Det var den högsta nivån som 
investerats i koncernen Karlstads kommun och nivån var nära dubbelt så hög som under 2017. De största 
investeringarna genomfördes i kommunen med drygt 1,5 miljarder kronor. Kommunens investeringsvolym 
har ökat under de senaste åren medan bolagen sammantaget investerar 300–400 miljoner kronor per år.

KAPACITET

Soliditet
procent (%) 2017 2018 2019 2020 2021

Soliditet 44,6 45,7 45,6 45,4 44,7

Soliditet inklusive hela pensionsåtagandet 30,5 32,6 33,4 34,3 35,0

Soliditeten är ett mått på kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur 
stor del av kommunkoncernens tillgångar som finansierats av egna medel. Med utgångspunkt från balans-
räkningen försämrades soliditeten under 2021 till 44,7 procent. Till följd av höga investeringsvolymer har 
soliditeten försämrats något under de senaste fyra åren. Med anledning av höga investeringsbudgetar även 
de kommande åren, framförallt hos kommunen, finns anledning att befara att soliditeten försämras 
ytterligare de kommande åren.

För att få ett mer relevant mått på soliditeten bör hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas 
utanför balansräkningen, som en ansvarsförbindelse. Om detta åtagande, som vid årsskiftet uppgick  
till drygt 1,6 miljarder kronor, läggs in i balansräkningen uppgick kommunkoncernens soliditet till 
35 procent, en förbättring med knappt en procentenhet sedan föregående år. Då ansvarsförbindelsen  
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under de senaste åren har minskat innebär det också att soliditeten inklusive ansvarsförbindelse ökat för 
varje år, de höga investeringsvolymerna till trots.

Skuldsättningsgrad
procent (%) 2017 2018 2019 2020 2021

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

varav avsättningsgrad 6,3 6,4 7,8 7,5 7,0

varav kortfristig skuldsättningsgrad 30,3 25,8 28,6 14,5 23,0

varav långfristig skuldsättningsgrad 18,8 21,9 18,0 32,6 25,3

Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. 
Den totala skuldsättningen ökade något under de senaste fyra åren men är ändå marginellt lägre än i 
början av femårsperioden. Under 2021 skedde en viss omfördelning från långfristig till kortfristig skuld.

RISK

Finansiella tillgångar
(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Aktier mm 51 51 64 64 74

Långfristig utlåning 206 205 185 169 201

Kortfristig utlåning 0 0 0 0 0

Kortfristiga placeringar 16 0 0 0 0

Likvida medel 875 435 328 386 489

Totalt 1 148 691 577 619 764

Koncernen Karlstads kommun har betydande finansiella tillgångar. Dessa tillgångar finns i form av 
aktier, utlåning och likviditet. Merparten av den koncernexterna utlåningen har skett till Värmlands-
kraft-OKG-delägarna med 133 miljoner kronor. 

Finansiella skulder
(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Långfristiga lån 2 153 2 540 2 027 4 331 3 674

Kortfristiga lån 2 580 1 933 2 643 909 2 211

Totalt 4 733 4 473 4 670 5 240 5 885

Koncernen Karlstads kommuns finansiella skulder ökade med drygt 600 miljoner kronor under 2021. 
Ökningen hänger, i allt väsentligt, samman med årets höga investeringsvolym.

Pensionsåtagande
(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Avsättning till pensioner 383 412 463 500 560

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 1 820 1 730 1 687 1 649 1 615

Totalt 2 203 2 142 2 150 2 149 2 175

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 minskade något under den senaste 
femårsperioden även om det ökade under 2021. Den del av pensionsåtagandet som utgörs av en ansvars-
förbindelse utanför balansräkningen har minskat över tid samtidigt som avsättningen till pensioner har 
ökat under de senaste åren.
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SAMMANFATTANDE ANALYS

Koncernen Karlstad Kommuns resultat 2021 uppgick till 709 miljoner kronor vilket är betydligt högre 
än tidigare års resultat. Det höga resultatet hängde till stor del samman med kommunens resultat som i 
sin tur påverkades positivt av höga intäkter för eldistribution, realisationsvinster, exploateringsintäkter 
och förbättrade skatteintäkter. Förutom hos kommunen redovisades höga resultat från Karlstads Bostads 
AB, Karlstads Energi AB och Karlstads El och Stadsnät AB.

Den trend vi tidigare sett med allt högre investeringsnivåer fortsatte under året och investeringsvolymen, 
inklusive exploatering, uppgick till nära två miljarder kronor. Den höga investeringsvolymen medförde 
att koncernens finansiella skulder ökade med drygt 600 miljoner kronor. Trots detta är den ekonomiska 
ställningen fortsatt god, även om också soliditeten försämrats något till följd av den höga investeringsnivån.

Bolagen i siffror

Kommunen/bolag/stiftelse
Andel  

%

Balansom-
slutning  

mnkr
Soliditet  

%
Omsättning 

mnkr

Resultat före 
boksluts 

disposition  
och skatt  

mnkr

Karlstads kommun 100 12 681 41,0 7 396 452

Koncernen Karlstads Stadshus AB

Karlstads Stadshus AB, moderbolag 100 745 30,3 0 28

Karlstads Energi AB 100 2 157 52 1 354 268

Karlstads El- och Stadsnät AB 100 952 55 254 83

Karlstads Bostad AB 100 2 842 39,3 565 139

Karlstads Parkerings AB 100 16 19,7 32 5

Mariebergsskogen AB 100 36 85 6 -25

Karlstad Airport AB 95 185 29,4 13 -32

MittNät AB 62,6 4 53 9 0

Vindpark Vänern Kraft AB 100 155 99,9 0 -0

Övriga bolag och stiftelser med mera

Stiftelsen Karlstadshus 60 536 23,1 115 5

Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund 62,3 85 27 90 -1

Vänerhamn AB 31 63 75 54 4

Visit Karlstad AB 49 7 26 7 -2

Tåsan Kraft AB 60 102 4 14 0

Stiftelsen Karlstad Studentbostäder 100 10 98 2 -0

Karlstad-Grums vattenverksförbund 42 8 26,6 2 0
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FINANSIELL ANALYS – KOMMUNEN 
RESULTAT

Årets resultat
 2017 2018 2019 2020 2021

Årets resultat (mnkr) 196 50 107 302 452

% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 4,1 1,0 2,1 5,7 8,0

% av eget kapital vid årets början 4,8 1,2 2,6 6,8 9,5

Karlstads kommun redovisade 2021 ett positivt resultat på 452 miljoner kronor. Årets resultat motsvarade 
åtta procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Det höga resultatet innebar att det  
egna kapitalet under året ökade med knappt tio procent. I jämförelse med de senaste fem åren redovisade 
Karlstads kommun ett mycket högt resultat 2021 även om också 2020 sticker ut ur ett historiskt perspektiv.  
De faktorer som påverkade resultatet kommer att beskrivas ytterligare i den finansiella analysen.

Årets resultat har de senaste åren påverkats av jämförelsestörande poster och realisationsvinster. För att  
få en mer rättvisande bild av årets resultat har dessa poster justerats bort. Första steget är beräkningen  
av balanskravsresultatet där justering har skett för realisationsvinster. Justering för övriga poster har  
sedan gjorts under rubriken resultatanalys.

Balanskravsutredning
 2017 2018 2019 2020 2021

Årets resultat enligt resultaträkningen 196 50 107 302 452

– reducering av samtliga realisationsvinster -25 -5 -4 -8 -50

Balanskravsresultat 171 45 103 294 402

Vid avstämning av det lagstadgade balanskravsresultatet justerades resultatet för de realisationsvinster 
som uppstod under året. Realisationsvinsterna genererades i huvudsak genom försäljning av villatomter. 
Efter justering uppgick balanskravsresultatet till 402 miljoner kronor vilket var betydligt högre än de 
senaste fem åren. Karlstads kommun har sedan införandet uppfyllt balanskravsresultatet samtliga år  
utom 2015 då ett stort underskott uppstod till följd av nedskrivning av kärnkraftsaktier.

Resultatanalys
 2017 2018 2019 2020 2021

Årets resultat enligt resultaträkningen 196 50 107 302 452

Justering för engångsposter

– realisationsvinster -25 -5 -4 -8 -50

– elproduktionen 24 2 -31 -10 -104

– exploatering -77 -31 -5 -9 -41

– deponi 11 – – -3 –

–förlikning översvämning – 9 – – –

–återbetalning av nedskriven fordran – – – -11 -7

Underliggande resultat 129 25 67 261 250
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Årets resultat har de senaste åren innehållit en rad engångsposter. Resultatet 2021 innehöll en realisations-
vinst på 50 miljoner kronor, främst avseende försäljning av villatomter. Realisationsvinsterna har varierat 
något under den senaste femårsperioden och har under ett par år varit måttliga medan de 2021 var 
tillbaka på samma nivåer som 2015. Till följd av höga elpriser och en förhållandevis kall höst visade den 
samlade elproduktionen ett större överskott. Även om syftet med elproduktionen är att den ska generera 
överskott har låga elpriser och ett generatorhaveri i Tåsan Kraft AB medfört att verksamheten under 
några år genererat underskott. Exploateringsverksamheten genererade ett överskott med 41 miljoner 
kronor under 2021 vilket i huvudsak kommer från projekten Sundsta Torg och Haga entré. Nettointäkterna 
från exploateringsverksamheten har fluktuerat under de senaste åren, mycket till följd av vilka projekt 
som pågår samt i vilken fas projekten befinner sig i. I resultatet 2021 ingick även en återbetald fordran  
på sju miljoner kronor som tidigare skrivits ned på grund av att den bedömts som en osäker fordran.

Sammantaget uppgick det underliggande resultatet till 250 miljoner kronor under 2021. Det underliggande 
resultatet har varierat de senaste fem åren bland annat beroende på årets resultat men även på grund av 
justeringarna för engångsposter. Vid en jämförelse med tidigare år är det underliggande resultatet 2021  
i nivå med 2020 men högt i ett historiskt perspektiv.

Utveckling av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning samt nettokostnader
 2017 2018 2019 2020 2021

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, ökning (mnkr) 237 133 39 295 316

Procentuell ökning 5,2 2,7 0,8 5,9 6,0

Nettokostnad ökning (mnkr) 191 290 -31 120 140

Procentuell ökning 4,3 6,2 -0,6 2,4 2,8

En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de 
intäkter som kommunen får genom skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningssystemet. Under 
2021 ökade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med 316 miljoner kronor jämfört med 
föregående år, vilket motsvarar en ökning med sex procent. I kronor är ökningen något högre än 2020 
och betydligt högre än de senaste åren. Skatteintäkterna har under året utvecklats i positiv riktning,  
tack vare en allt starkare samhällsekonomi med tillväxt av BNP och arbetade timmar.

Nettokostnaderna ökade under 2021 med 140 miljoner kronor jämfört med året innan. I jämförelse  
med de mer normala åren 2017 och 2018 är ökningen av nettokostnader något lägre än vad man kunde 
förvänta sig. En stor del av den låga ökningen hänger samman med nämndernas överskott och förklaras 
närmare i kommande avsnitt i den finansiella analysen. Under den senaste femårsperioden utmärker sig 
2019 med minskade nettokostnader jämfört med de andra åren. Den minskade nettokostnaden 2019 
hängde samman med att verksamheten för kollektivtrafik flyttades över till Region Värmland från  
och med årsskiftet 2018/2019.
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Nettokostnadsandel
Procent (%) 2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens nettokostnader 90,0 93,3 91,5 87,6 85,0

Avskrivningar 6,4 6,4 6,8 7,5 7,3

Nettokostnad före finansnetto 96,4 99,7 98,3 95,0 92,2

Finansnetto -0,5 -0,7 -0,4 -0,8 -0,3

Nettokostnad totalt 95,9 99,0 97,9 94,2 92,0

Olika kostnaders andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (%) 

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, generella statsbidrag och utjämning.

Tabellen ovan har kopplingar till föregående tabeller. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning minskade under 2021 till följd av såväl höga intäkter som låga nettokostnader. 
Avskrivningarnas andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade under både 2019  
och 2020 men minskade något under 2021. I och med att kommunen under ett par års tid varit inne  
i en period med höga investeringsvolymer, där många stora projekt kommer att pågå under ett par år  
till, finns anledning att befara att avskrivningarnas andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning kommer att öka än mer de kommande åren.

Investeringsvolym
2017 2018 2019 2020 2021

Investeringar exklusive exploatering 574 894 1 116 1 152 1 431

Investeringsbidrag -19 -32 -96 -1 -19

Exploateringsområden 75 54 43 100 98

Årets nettoinvesteringar (mnkr) 630 916 1 063 1 251 1 509

Årets resultat + avskrivningar (mnkr) 508 370 448 701 860

– i förhållande till årets nettoinvesteringar (%) 81 40 42 56 57

Årets nettoinvesteringar under 2021 uppgick till drygt 1,5 miljarder kronor. Det var den högsta nivån 
som investerats i Karlstads kommun och nivån var mer än dubbelt så hög som under 2017. Även om 
resursutnyttjandet var högt återstod nära 1,2 miljarder kronor av investerings- och exploateringsbudgeten. 
De största investeringarna genomfördes inom teknik- och fastighetsnämndens skattefinansierade verk-
samhet med 1,3 miljarder kronor netto. Inom exploateringsområden genomfördes investeringar med  
nära 100 miljoner kronor. En mer utförlig beskrivning av investerings- och exploateringsverksamheten  
redovisas i avsnittet investeringsredovisning.

Årets resultat bidrar tillsammans med årets avskrivningar till att skapa ett utrymme för att finansiera 
investeringar med egna medel. Relationen mellan denna summa och de faktiska nettoinvesteringarna ger  
en indikation på om investeringsvolymen leder till påfrestning av skuldsättning eller likviditet. Årets 
resultat och avskrivningar 2021 möjliggjorde en egenfinansiering av investeringar med 860 miljoner 
kronor. Ungefär 57 procent av investeringarna kunde finansieras med de medel som skapades från årets 
verksamhet. Den alltmer ökande investeringsvolymen leder till att en lägre grad av investeringarna har 
kunnat finansieras med egna medel. Att det såg något bättre ut under 2020 och 2021 jämfört med de  
två föregående åren hänger till stor del samman med de höga resultatnivåerna.
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KAPACITET

Soliditet
Procent (%) 2017 2018 2019 2020 2021

Soliditet 43,3 43,8 42,5 41,9 41,0

Soliditet inklusive hela pensionsåtagandet 24,9 26,3 26,4 27,4 28,2

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 
försämrades soliditeten under 2021 till knappt 41 procent. Till följd av höga investeringsvolymer har 
soliditeten succesivt försämrats de senaste åren. Med anledning av höga investeringsbudgetar även de 
kommande åren finns anledning att befara att soliditeten kan komma att försämras ytterligare även framåt.

För att få ett mer relevant mått på soliditeten bör hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas 
utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Om detta åtagande, som vid årsskiftet uppgick  
till drygt 1,6 miljarder kronor, läggs in i balansräkningen uppgick kommunens soliditet till drygt 
28 procent. Då ansvarsförbindelsen under de senaste åren har minskat innebär det också att soliditeten 
inklusive ansvarsförbindelse ökat för varje år, de höga investeringsvolymerna till trots.

Skuldsättningsgrad
Procent (%) 2017 2018 2019 2020 2021

Total skuldsättningsgrad (%) 56,7 56,2 57,7 58,0 64,0

varav avsättningsgrad 3,8 4,2 6,0 5,9 5,8

varav kortfristig skuldsättningsgrad 36,9 31,2 35,5 16,5 26,5

varav långfristig skuldsättningsgrad 16 20,7 16,3 35,6 31,7

Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. 
Kommunens skuldsättningsgrad har ökat under de senaste åren, mycket beroende på en allt högre 
investeringsvolym. Under 2021 skedde en viss förskjutning mot en kortare skuldsättningsgrad. Orsaken 
var huvudsakligen att den utestående skuldens lån blivit något kortare.

RISK

Finansiella tillgångar
(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Aktier mm 350 350 350 350 358

Långfristig utlåning 2 673 2 486 2 371 2 318 2 364

Kortfristig utlåning 0 0 0 0 0

Likvida medel 801 351 256 327 402

Totalt 3 824 3 187 2 977 2 994 3 124

Karlstads kommun har stora tillgångar i den kommunala bolagskoncernen. Dessa tillgångar finns i form 
av både aktier och utlåning till bolagen. I bolagskoncernen ingår företag med betydande värden inom 
huvudsakligen energi- och bostadssektorn. Även om kommunens finansiella tillgångar ökade något under 
2021 har de under de senaste åren minskat. Den främsta orsaken till minskningen hänger samman med 
minskade skulder hos de kommunala bolagen samt en lägre kassalikviditet i kommunen.
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Finansiella skulder
(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Långfristiga lån 1 382 1 794 1 307 3 651 3 016

Kortfristiga lån 1 782 1 381 2 694 927 2 238

Kommuncertifikat 845 585 0 0 0

Totalt 4 009 3 760 4 001 4 578 5 254

Karlstads kommuns finansiella skulder har ökat varje år sedan 2018. Ökningarna hänger, i allt väsentligt, 
samman med de senaste årens höga investeringsvolymer.

Pensionsåtagande
(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Avsättning till pensioner 354 383 431 467 527

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 1 820 1 730 1 686 1 649 1 615

Totalt 2 174 2 113 2 117 2 116 2 142

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 varit i princip oförändrat under perioden 2018-2020. Under 2021 ökade 
dock pensionsåtagandet med knappt 30 miljoner kronor. Den del av pensionsåtagandet som utgörs av en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen har minskat över tid samtidigt som avsättningen till pensioner 
har ökat under de senaste åren. 2021 ökade avsättningen till pensioner med 60 miljoner kronor. Ungefär 
hälften av förändringen hänger samman med ett förändrat livslängdsantagande. I korthet har man funnit 
att framför allt kommunanställda män lever längre än tidigare antaganden medan det tidigare antagandet 
gällande kvinnor stämmer väl. När de nya dödlighetsparametrarna tillämpas i pensionsskuldsberäkningarna 
ökar pensionsskulden vilket ledde till en ökad avsättning under 2021.

Kommunen gör inte finansiella placeringar för pensionsåtagandet, utan hela förpliktelsen återlånas  
i verksamheten, vilket innebär att kommunens låneskuld begränsas.

Borgensåtagande
(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Karlstads Stadshus AB 475 475 475 460 460

Karlstads Energi AB 55 55 55 55 55

Övriga kommunala företag 0 0 0 0 0

Värmlandskraft-OKG-delägarna 171 261 260 260 224

Bostadsrättsföreningar 73 69 66 65 64

Övriga 3 3 3 2 2

Totalt 777 863 859 843 806

Kommunens borgensåtagande minskade med 37 miljoner kronor under 2021. Minskningen hängde till 
största delen samman med åtagandet mot Värmlandskraft-OKG-delägarna där kärnavfallsfonden byggs 
upp mot full finansiering vilket succesivt minskar finansieringsbehovet och därmed borgensåtagandet. 
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Karlstads Stadshus AB utgör det största åtagandet kopplat till nuvarande skattelagstiftning som nöd-
vändiggör att moderbolaget lånar externt med kommunal borgen istället för att låna av kommunen som 
övriga helägda kommunala bolag. Borgensåtagandena har minskat varje år sedan 2016 bortsett från 2018 
då åtagandet mot Värmlandskraft-OKG-delägarna ökade kopplat till förändrade regler för säkerheter 
kopplat till kärnkraftsproducerad el.

KONTROLL

Budgetavvikelse totalt
(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Budgetavvikelse årets resultat +12 -49 +4 +177 +339

varav

nämndernas nettokostnader +33 -87 -13 +79 +34

verksamhetens nettokostnad övrigt +48 +38 -14 -3 +160

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +46 -13 +34 +90 +123

finansnetto -4 +13 -3 +11 +21

extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0

En viktig del för att Karlstads kommun ska uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns en god 
budgetföljsamhet i verksamheten. Resultaten under den senaste femårsperioden har vid fyra tillfällen 
överstigit budget totalt sett även om vissa enskilda områden visat negativa avvikelser. Under 2021 var 
resultatet 339 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet.

Nämnderna redovisade sammantaget en positiv budgetavvikelse på 34 miljoner kronor under 2021.  
Den pågående coronapandemin påverkade nämndernas verksamhet i stor utsträckning. Det har varit 
snabba omställningar i verksamheterna för att kunna anpassa sig efter rådande läge. Många planerade 
aktiviteter och evenemang har inte kunnat genomföras på grund av restriktioner. Statliga medel har 
tillförts för bland annat kompensation för sjuklönekostnader. De flesta nämnder klarade att hålla sig 
inom tilldelade ramar men några nämnder, främst arbetsmarknads- och socialnämnden och barn- och 
ungdomsnämnden redovisade underskott. Arbetslösheten var fortsatt högre än normalt, främst i utsatta 
grupper och långtidsarbetslösa, vilket påverkade kostnaderna för försörjningsstöd. Även om resultatet 
2021 sammantaget var positivt för nämnderna kommer det att krävas anpassningar framöver för att  
klara av att hålla verksamheterna inom tilldelade budgetramar. Nämndernas budgetavvikelser beskrivs  
i avsnittet ”Driftredovisning”.

”Verksamhetens nettokostnad övrigt” består bland annat av nettot av arbetsgivaravgifter, pensioner, 
avskrivningar, internt fördelade kapitaltjänstkostnader samt intäkter från exploatering och realisations-
vinster. Utfallet 2021 blev sammantaget 160 miljoner kronor bättre än budget, även om enskilda poster 
hade negativa avvikelser. Realisationsvinsten uppgick till 49 miljoner kronor och bestod till största delen 
av försäljning av villatomter. Exploateringsverksamheten redovisade ett nettoöverskott mot budget på 
36 miljoner kronor som till största delen kom från exploateringsområdena Sundsta Torg och Haga entré. 
Elproduktionen visade ett överskott mot budget med 74 miljoner kronor till följd av betydligt högre 
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elpriser än budgeterat. Kapitaltjänstkostnaderna påverkade resultatet negativt med åtta miljoner kronor 
mer än budgeterat. En stor del av detta kan härledas till förändrade aktiveringstidpunkter men även lägre 
intäkter för internränta från VA-kollektivet. Till följd av ett förnyat livslängdsantagande i RIPS ökade 
pensionsavsättningen och därmed pensionskostnaderna som sammantaget blev 30 miljoner kronor högre 
än budgeterat.

Nettosumman av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning var 123 miljoner kronor högre än 
budget. Bedömningen av nivån på skatteintäkterna förbättrades vid varje prognostillfälle under året och 
det underliggande skatteunderlaget växte i nominella termer med nästan fem procent 2021. Den största 
förklaringen till den starka utvecklingen var den snabba konjunkturåterhämtningen med hög tillväxt av 
BNP och arbetade timmar. Lönesumman utvecklades starkt, något som berodde på återhämtning från  
ett svagt 2020 men även av tillfälliga effekter, främst kopplat till retroaktiva löneökningar.

Finansnettot visade ett överskott med nära 21 miljoner kronor jämfört med budget. Förbättringen 
berodde främst på en återvunnen fordran avseende ett gammalt infriat borgensåtagande samtidigt  
som låga marknadsräntor minskade såväl finansiella intäkter som finansiella kostnader.

Prognossäkerhet
(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Årets resultat +196 +50 +107 +302 452

Skillnad mot prognos i delårsrapport +67 +19 +67 +3 +154

Varav

Nämnderna +38 +1 +61 +28 +29

Reavinst, exploatering, el +33 -11 +2 +5 +66

Övrigt -4 +29 +4 -30 +59

Årets resultat 2021 blev 154 miljoner kronor högre än den prognos som lämnades i samband med 
delårsrapporten.

I samband med fyramånadersuppföljningen 2021 aviserade nämnderna sammantaget ett underskott  
mot årsbudget på 49 miljoner kronor. Nämnderna visade sedan successivt bättre prognoser under året  
och efter prognosen som lämnades i samband med delårsrapporten skedde under hösten en förbättring 
med 29 miljoner kronor. Att nämndernas resultat blev bättre än vad som förväntades i samband med 
delårsrapporten är något som, med undantag för 2018, brukar inträffa varje år.

Elproduktionens intäkter blev knappt 34 miljoner kronor högre än vid bedömningen i samband med 
delårsrapporten samtidigt som realisationsvinsterna från fastighetsförsäljning blev 26 miljoner kronor 
högre. Dessutom blev nettointäkten från exploateringsverksamheten sex miljoner kronor högre än  
bedömningen i samband med delårsrapporten. Övriga avvikelser hängde främst samman med jämförelse-
vis stora förändringar i skatteunderlagets utveckling under hösten 2021 samt ej nyttjade anslag för 
oförutsedda behov.
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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 skattesats med 10 öre.

Kommunens personalkostnader uppgår till drygt fyra miljarder kronor och därigenom får utfallet av 
lönerörelsen stor betydelse. Av tabellen framgår att en löneökning med en procent motsvarar nästan 
40 miljoner kronor. Även förändringar i skatteunderlagets utveckling och förändringar av statsbidragen  
är av stor betydelse, vilket framgår av tabellen ”Budgetavvikelse totalt”.

Händelse (mnkr) Händelse (mnkr)

Löneökning med 1 % 40 Inkomstutjämning 1 % 12

Prisökning 1 % på varor och tjänster 22 Kostnadsutjämning 1 % 4

Förändring av försörjningsstöd 10 % 11 Förändrad skattesats 10 öre 23

Ränteförändring 1 % (nettoeffekt) 30 Skattekraftsutveckling 0,1 % 6

AVSTÄMNING EKONOMISKA MÅL

Resultatmål
(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 4 834 4 966 5 005 5 300 5 616

Resultatmål (2 %) 97 99 100 106 112

Resultat (justerat enligt nedan) 171 45 103 294 343

Jämförelse med resultatmålet 74 -54 3 188 231

Kommunens ekonomiska mål ska stämmas av över en femårsperiod. Härigenom finns det möjlighet att 
balansera ett sämre utfall under en lågkonjunktur med bättre resultat under år med en starkare utveckling 
av skatteunderlaget. Resultatmålet innebär att resultatet ska uppgå till minst två procent av kommunens 
totala skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Avstämningen avser kommunens resultat  
efter avstämning av balanskravet, det vill säga realisationsvinster får inte tillgodoräknas. En ytterligare 
begränsning finns genom att högst 45 miljoner kronor får tillgodoräknas av elproduktionens intäkter. 
Efter justering för realisationsvinster uppgick resultatet 2021 till 402 miljoner kronor. Då intäkterna  
för elproduktionen uppgick till 104 miljoner kronor justeras resultatet sedan med ytterligare 59 miljoner 
kronor. Efter justeringar uppgick resultatet till 343 miljoner kronor, vilket var 231 miljoner kronor  
över resultatmålet. För den senaste femårsperioden översteg det samlade resultatet resultatmålet med 
443 miljoner kronor och resultatnivån var i genomsnitt 3,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning.
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FINANSIERINGSMÅL

Finansieringsmålet är formulerat som att kommunens totala nettolåneskuld inklusive kommunens totala 
pensionsåtagande inte ska öka. Detta innebär att kommunens investeringar ska finansieras med egna 
pengar och att även den del av pensionsskulden som ligger utanför balansräkningen ska inräknas i den 
totala skuldsättningen.

För att kunna analysera hur kommunens nettoskuldsättning förändrats måste hänsyn tas till förändringar 
på både tillgångs- och skuldsidan. På tillgångssidan finns framför allt fordringarna på de kommunägda 
bolagen genom den utlåning som sker via kommunen.

Avstämning för den senaste femårsperioden redovisas i nedanstående tabell.

Förändring av nettoskuldsättning
(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Likvida medel 302 -450 -95 71 75

Utlåning -168 -187 -115 -53 46

Summa tillgångsförändring 134 -637 -210 18 121

Låneskuld -184 12 826 577 677

Kommuncertifikat 295 -260 -585 0 0

Avsättningar pensioner med mera 29 38 209 46 58

Pensioner äldre än 1998 -56 -90 -43 -37 -34

Summa skuldförändring 84 -300 406 585 701

Nettoskuldförändring -50 337 616 567 580

Justering

reavinster 25 5 4 8 50

övrigt 0 0 0 0 0

Justerad nettoskuldförändring -25 342 620 575 630

Under den senaste femårsperioden ökade nettolåneskulden med drygt två miljarder kronor. Den faktiska 
nettolåneskuldförändringen justeras i nästa steg för realisationsvinster som inte får tillgodoräknas. Efter 
denna justering uppgick nettolåneskulden för den senaste femårsperioden till drygt 2,1 miljarder kronor.

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 nettolåneskulden 
justerat för reavinster ökat för den avgiftsfinansierade verksamheten med 253 miljoner och för den skatte-
finansierade verksamheten ökat med 1,2 miljarder kronor.
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Förändring av nettoskuldsättning (belopp i mnkr, uppdelning på avgiftsfinansierad  
och skattefinansierad verksamhet)
(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Justerad nettoskuldförändring -25 342 620 575 630

varav

avgiftsfinansierad verksamhet 31 53 84 64 34

skattefinansierad verksamhet -56 289 536 511 596

Kommunfullmäktige har i samband med budgetbesluten de senaste åren godkänt en avvikelse från 
finansieringsmålet för den skattefinansierade verksamheten. För 2021 godkände kommunfullmäktige  
att nettolåneskulden för den skattefinansierade verksamheten fick öka med 932 miljoner kronor, varav 
308 miljoner kronor avsåg exploateringsverksamheten. Beslutet grundades på den reviderade budgetens 
investeringsnivå och kommunledningskontorets bedömning av hur stor del som skulle genomföras under 
året. Avstämning av målet visar att nettolåneskulden för det enskilda året 2021 ökade men begränsades 
inom det avsteg som kommunfullmäktige godkänt. Även om nettolåneskulden ökade under de fyra 
senaste åren höll sig ökningen sammantaget inom de avsteg som kommunfullmäktige godkänt.

EXPLOATERINGSVERKSAMHET

Driftredovisning – exploatering
(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Intäkter 118 38 9 12 57

Kostnader 41 7 4 3 16

Resultat 77 31 5 9 41

2021 års nettointäkt från exploateringsverksamheten uppgick till 41 miljoner kronor vilket är 36 miljoner 
kronor bättre än budgeten på 5 miljoner kronor. Intäkterna kom främst från projekten Sundsta torg och 
Haga entré. Resultatet har varierat mellan åren, mycket beroende på status i de projekt som pågår.

Investeringsredovisning – exploatering
(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Exploateringsområden 75 54 44 100 98

Årets investeringar inom exploateringsområden uppgick 2021 till 98 miljoner kronor vilket var  
444 miljoner kronor lägre än budget på 542 miljoner kronor. Det stora överskottet mot budget förklaras 
av tidsförskjutningar för ett antal projekt. De största projekten under 2021 var Tullholmssågen, Busterud, 
Sundsta torg, Kanoten och Kroppkärr vilka beskrivs närmare i investerings- och exploateringsredovis-
ningen nedan.

Kassaflöde exploatering
(mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Nettointäkter 77 31 5 9 41

Exploateringsområden -75 -54 -44 -100 -98

Lagertillgångar -62 -2 -10 -24 -7

Kassaflöde -60 -25 -49 -115 -64
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Sammanställningen på nettointäkter, investeringar inom exploateringsområden och lagertillgångar visar 
exploateringens kassaflöde. Kassaflödets utfall visade att exploateringsverksamheten kom att bidra till  
en ökning av kommunens låneskuld med 64 miljoner kronor. I summan för lagertillgångar 2021 ingick 
främst Östra Kroppkärr och Stockfallet.

Förväntad utveckling – exploatering
Många stora och omfattande exploateringsprojekt pågår de kommande åren, inom både planerings-, 
projekterings- och byggskede. Inom planerings- och projekteringsskedet finns bland annat projekt  
såsom Eriksbergs verksamhetsområde, Bergvik handelsområde, bostäder på Knappstad, bostäder på 
Sundsta torg och bostäder Haga entré. Inom byggskedet finns projekt som VA på Sundsta, bostäder 
Kanoten Mitt, idrottsarenor Sannafältet, bostäder på Busterud med mera.

Inom området Välsviken planeras ett nytt bygghandelsvaruhus, en idrottshall och en drivmedelsstation. 
Projektering pågår och byggnationen av infrastrukturen planeras genomföras under 2022 till 2023.  
Det ska byggas två nya cirkulationsplatser och en breddning av avfartsvägen från E18.

I Jakobsberg etapp två pågår detaljplanearbete. Parallellt med planarbetet pågår ett omfattande arbete 
kring tillståndsprocessen, främst på grund av att det är angränsande till Natura2000-område (områden 
med särskilda skydds-eller bevarandevärden) och närheten till Klarälven. Det kommer att krävas stora 
infrastrukturinvesteringar för att tillgänglighetsgöra byggrätterna. Byggrätterna förväntas ge projektet  
ett överskott när hela området har färdigställts.

Inom Dingelsundet Östra pågår projektering av infrastruktur och byggnationen planeras att genomföras 
under 2022 till 2023. För Dingelsundet Västra är detaljplanen för villabebyggelse antagen men är dock 
överklagad och ska prövas av mark- och miljödomstolen. Ungefär hälften av marken, som till största del 
består av skogs-, åker- och hagmark, ägs av kommunen. Detaljplanen möjliggör för cirka 30 bostadstomter.

UTVÄRDERING AV DEN EKONOMISKA STÄLLNINGEN

För att utvärdera den ekonomiska ställningen jämförs bland annat 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. Värdet 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 pensions-
åtagandet för hela koncernen. Sammanställningen visar att Karlstad stod sig väl i jämförelsen och hade 
det tredje högsta soliditetsmåttet utav de utvalda jämförelsekommunerna.

Soliditeten är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med 
eget kapital. 
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Tabellen nedan visar soliditeten vid utgången av 2020 för Karlstads kommun och våra jämförelsekommuner.

Soliditet koncernen Soliditet kommunen

Kommun
Enligt  

balansräkningen
Inklusive  

pensionsåtagande
Enligt  

balansräkningen
Inklusive  

pensionsåtagande

Luleå 59,8 48,6 67,8 48,5

Gävle 45,2 35,8 40,3 27,3

Karlstad 45,4 34,4 42,0 27,4

Linköping 38,6 33,3 78,2 65,5

Örebro 35,8 27,4 33,3 23,7

Växjö 33,4 25,2 49,8 27,1

Kalmar 32,5 20,8 48,2 22,4

Jönköping 30,2 18,9 37,4 18,5

Sundsvall 20,8 8,6 19,9 6,0

SAMMANFATTANDE ANALYS

Karlstads kommun redovisar ett resultat 2021 på 452 miljoner kronor vilket var 339 miljoner kronor 
högre än budget och betydligt högre än tidigare års resultat. Resultatet påverkades i stor utsträckning  
av intäkter av engångskaraktär. De höga elpriserna i såväl början som slutet av året ökade kommunens 
intäkter från eldistribution med 74 miljoner kronor. Karlstads kommun växer och under året såldes 
tomter, både som friköp av tomträtter för småhus men även i exploateringsområdena Sundsta torg  
och Haga Entré. Sammantaget innebar dessa poster en positiv budgetavvikelse på 86 miljoner kronor. 
Konjunkturen tog under året en allt högre fart efter den kraftiga inbromsningen våren 2020. Ett bättre 
läge i samhällsekonomin än vad vi förväntade oss påverkade våra skatteintäkter, statsbidrag och utjämning  
i en positiv riktning och innebar en positiv avvikelse mot budget på 123 miljoner kronor.

Kommunens nämnder visade sammantaget ett överskott mot budget med 34 miljoner kronor. Utfallet 
skiljer sig åt mellan de olika nämnderna, där några visade överskott och andra underskott mot budget. 
Sammantaget förbättrades nämndernas prognoser under året med en förhållandevis stor resultatförbättring 
under hösten.

Det lagstadgade balanskravsresultatet såväl som resultatmålet nåddes med god marginal. Den trend  
vi sett tidigare med allt högre investeringsnivåer fortsatte under året och investeringsvolymen, inklusive 
exploatering, uppgick till drygt 1,5 miljarder kronor. Kommunens nettolåneskuld inklusive pensions-
åtagandet som ligger utanför balansräkningen ökade under den senaste femårsperioden även om ökningen 
i huvudsak är förenlig med de avsteg från finansieringsmålet som kommunfullmäktige medgett.

Den ekonomiska ställningen är fortsatt god även om soliditeten försämrats något till följd av den höga 
investeringsnivån. I förhållande till våra jämförelsekommuner står vi oss väl, där Karlstad har det tredje 
högsta soliditeten. Både för kommunen och hela kommunkoncernen är jämförelsen positiv.
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KOMMUNENS EKONOMI PÅ SIKT

Kommunfullmäktige behandlade i mars en reviderad budget för 2022. Efter att prognoser för de  
ekonomiska förutsättningarna uppdaterats ser läget ljust ut. Med anledning av 2021 års goda resultat  
och det gynnsamma läget inför 2022 gäller det nu att hålla tillbaka de ökade förväntningarna som detta 
kan skapa och fokusera på de långsiktiga utmaningar som finns. Under hösten 2021 genomförde koncernen 
Karlstads kommun en omvärldsanalys som pekade ut tre slutsatser. Den första slutsatsen är att vi ser  
flera trender som hotar tilliten och sammanhållningen, och därmed själva grunden för välfärdsstaten.  
Den andra trenden är att bland annat digitalisering, förändrad befolkningssammansättning och nya 
preferenser medför nya krav på kommunal tjänsteutveckling. Den tredje handlar om förmågan att  
kunna prioritera, anpassa och ställa om verksamhet, samt vikten av intern och extern samverkan.

Den demografiska utvecklingen i Karlstad följer, enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)  
bedömning, utvecklingen för riket i övrigt. Trenden går mot en ökande åldrande befolkning där en  
högre försörjningsbörda åläggs befolkningen i arbetsför ålder. En beredskap för att möta det ökade 
behovet av välfärdstjänster som skola och omsorg behöver beaktas i det kommande planeringsarbetet, 
samtidigt som det sysselsättningsfrämjande arbetet riktat mot befolkningen i arbetsför ålder behöver 
prioriteras för att bidra till en så hög sysselsättningsgrad som möjligt. Parallellt med denna utveckling 
ställs också krav på att utveckla nya arbetssätt och investera i ny teknik för att effektivisera koncernens 
verksamheter med bibehållen kvalitet.

Rent ekonomiskt märks den växande staden av då behov av fler och ombyggda skol- och förskolor  
tillsammans med utbyggnad av infrastrukturen driver upp investeringsvolymerna kraftigt. Den höga 
investeringsvolymen medför också ökade kostnader för avskrivningar och ränta vilket ökar de fasta 
kostnaderna och minskar utrymmet för annan verksamhet.

Den generella uppräkningen för pris- och löneökningar har under ett par år understigit den faktiska 
kostnadsökningen. Enligt utkast till budgetramar för perioden 2023-2025 uppgår den generella  
uppräkningen i utgångsläget till två procent samtliga år i budgetperioden. Nivån på den generella 
uppräkningen ställer fortsatt krav på nämnderna att anpassa sin verksamhet till de gällande budgetramarna. 
Nämndernas förmåga att hantera dessa förutsättningar är viktig för kommunens fortsatta ekonomiska 
utveckling och stabilitet.

Nya uppdaterade prognoser tas fram löpande och de ekonomiska förutsättningarna uppdateras inför 
vårens arbete med budget för perioden 2023–2025.
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SOCIAL INVESTERINGSFOND

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2012 att inrätta en social investeringsfond. Kommunstyrelsen 
fastställde i januari 2014 riktlinjer och omfattning och beslutade att i samband med 2013 års bokslut 
öronmärka tio miljoner kronor av kommunens resultat. Kommunens externredovisning påverkas inte 
utan avsättningen markeras som en andel av eget kapital i balansräkningen. När fonden utnyttjas  
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 genom-
förd inom en tioårsperiod från det att verksamheten startas upp.

I januari 2021 gjordes en översyn av riktlinjerna för social investeringsfond och det beslutades även  
att öronmärka ytterligare tio miljoner kronor till den sociala investeringsfonden.

2016 beslutades att arbeta med att minska den ogiltiga skolfrånvaron. Arbetet skulle ske både genom 
främjande och förebyggande insatser samt åtgärder där frånvaron redan hade uppstått. I utvärderingen 
som genomfördes 2021 bedömdes projektet i hög grad ha bidraget till att uppnå en kvalitet som möjliggör 
grund för fortsatt långsiktig verksamhet inom samtliga mål. I samband med slutrapporten konstaterades 
också att arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden saknar 
förutsättningar att återställa fondens kapital och att en återställning ska ske genom en justering mot 
kommunens egna kapital i samband med årsredovisning 2021.

2021 beslutades att anslå sammantaget en miljon kronor för att inrätta 40 extratjänster hos arbetsmark-
nads- och socialnämnden. Vid tidpunkten för bokslutet hade projektet inte kommit igång och inget 
nyttjade av fondens kapital har tagits i anspråk under året.

Avsättning/disponering (mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Behållning vid årets början 10,0 8,5 5,5 2,9 10,6

Avsättning till social investeringsfond 0 0 0 10,0 10,0

Disponerat under året -1,5 -3,0 -2,6 -2,3 -0,6

Behållning vid årets slut 8,5 5,5 2,9 10,6 20,0
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FINANSIELLA 
RAPPORTER

Resultatet för 2021  
uppgick för kommunen  
till 452 miljoner kronor  
och sammantaget för  
kommunkoncernen till  
709 miljoner kronor.
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RESULTATRÄKNING

Belopp i mnkr Not

Koncern 
Bokslut  

2020

Koncern 
Bokslut  

2021

Koncern 
Budget  

2021

Kommun 
Bokslut  

2020

Kommun 
Bokslut  

2021

Kommun 
Budget  

2021

Verksamhetens intäkter 3 3 091 3 730 3 692 1 585 1 780 –

Verksamhetens kostnader 4, 5, 11 -7 251 -7 938 -8 469 -6 226 -6 552 –

Avskrivningar 6 -675 -690 -269 -399 -408 –

Verksamhetens nettokostnader -4 835 -4 898 -5 046 -5 040 -5 180 -5 327

Skatteintäkter 7 4 365 4 618 4 509 4 365 4 618 4 509

Generella statsbidrag och utjämning 8 935 998 884 935 998 936

Verksamhetens resultat 465 718 347 260 436 118

Finansiella intäkter 9 16 11 29 59 28 20

Finansiella kostnader 10 -25 -20 -49 -17 -12 -25

Resultat efter finansiella poster 456 709 327 302 452 113

Extraordinära poster – – – – – –

Årets resultat 12 456 709 327 302 452 113

Resultaträkning i miljoner kronor summerad på intäkter och kostnader och visar årets resultat för 2021.
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BALANSRÄKNING

Belopp i mnkr Not

Koncern 
Bokslut 

2020

Koncern 
Bokslut 

2021

Kommun 
Bokslut 

2020

Kommun 
Bokslut 

2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 13 18 20 1 3

Materiella anläggningstillgångar

Mark byggnader och tekniska anläggningar 14 10 819 11 500 5 774 6 389

Maskiner och inventarier 15 324 352 210 227

Pågående investeringar 16 2 055 2 584 1 600 2 040

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar med mera 17 64 74 349 358

Uppskjuten skattefordran 5 6 – –

Långfristiga fordringar 18 169 202 2 318 2 364

Summa anläggningstillgångar 13 454 14 738 10 252 11 381

Bidrag till infrastruktur 19 174 178 174 178

Omsättningstillgångar

Förråd 148 139 89 82

Kortfristiga fordringar 20 767 1 158 462 638

Kassa och bank 21 386 489 327 402

Summa omsättningstillgångar 1 301 1 786 878 1 122

SUMMA TILLGÅNGAR 14 929 16 702 11 304 12 681

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 22

Årets resultat 456 709 302 452

Övrigt Eget kapital 6 327 6 791 4 440 4 742

Summa eget kapital 6 783 7 500 4 742 5 194

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 27 500 560 467 527

Övriga avsättningar 23 620 623 205 203

Summa avsättningar 1 120 1 183 672 730

Skulder

Långfristiga skulder 24 4 861 4 249 4 025 3 401

Kortfristiga skulder 25 2 165 3 770 1 865 3 356

Summa skulder 7 026 8 019 5 890 6 757

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 14 929 16 702 11 304 12 681

Panter och ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser 26 843 806 843 806

Ansvarsförbindelse pensioner 27 1 649 1 615 1 649 1 615

Ansvarsförbindelse SVAFO AB 32 – 10,6 – 10,6

Kraftproduktionsanläggningar 33

Solidarisk borgen 34

Balansräkning i miljoner kronor summerad på tillgångar, skulder och eget kapital.
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KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i mnkr Not

Koncern 
Bokslut 

2020

Koncern 
Bokslut 

2021

Kommun 
Bokslut 

2020

Kommun 
Bokslut 

2021

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 12 456 709 302 452

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28 686 697 427 407

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring  
av rörelsekapital 1 142 1 406 729 859

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet 29 -80 -75 -95 6

I Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 062 1 331 634 865

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 30 -2 -2 – –

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 30 -1 657 -1 963 -1 239 -1 509

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 31 17 59 17 58

Förvärv finansiella anläggningstillgångar 0 -1 – –

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 8 – –

Investeringsbidrag 18 26 1 19

II Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 624 -1 873 -1 221 -1 432

Finansieringsverksamheten

Utlåning

Förändring kortfristig utlåning – – -1 -1

Förändring långfristiga fordringar 16 -24 64 -43

Upplåning

Förändring kortfristig upplåning -1 730 1 302 -1 768 1 311

Förändring långfristiga skulder 2 333 -616 2 363 -610

III Kassaflöde från finansieringsverksamheten 619 662 658 657

Bidrag till infrastruktur

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur – -17 – -17

Förändring av likvida medel (I+II+III) 57 103 71 73

Likvida medel vid årets början 329 386 256 327

Likvida medel vid årets slut 386 489 327 401

Kassaflödesrapport i miljoner kronor, visar förändringen i likvida medel under räkenskapsåret.
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NOTHÄNVISNINGAR 
NOT 1) REDOVISNINGSPRINCIPER

I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen; Karlstads Stadshus AB, Karlstads Energi 
AB, Karlstads El- och Stadsnät AB, Karlstads Bostads AB, Karlstads Parkerings AB, Mariebergsskogen 
AB, Karlstad Airport AB 95,0 procent, MittNät AB 62,6 procent, Vindpark Vänern AB, Stiftelsen 
Karlstadshus 60 procent, Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund 62,3 procent, Vänerhamn AB 
31 procent, Visit Karlstad AB 49 procent, Tåsans Kraft AB 60 procent, Stiftelsen Karlstad Studentbostäder 
100 procent, Karlstad-Grums vattenverksförbund 42 procent. Under år 2021 har 5 procent av aktierna  
i Karlstads Airport sålts till Region Värmland, utöver detta har inga förändringar i sammansättningen  
av kommunkoncernen skett under räkenskapsåret.

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.

Periodisering av intäkter och kostnader 
I årsredovisningen har periodiseringar av intäkter och kostnader skett för att ge en rättvisande bild av 
kommunens resultat. Kostnadsräntor, räntebidrag, intäktsräntor och retroaktiva löner har oavsett belopp 
periodiserats och belastar rätt redovisningsperiod.

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 beskatt-
ningsbara inkomsten intjänats.

Övriga intäkter 
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland skulder 
som periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

Osäkra kundfordringar 
Kundfordringar bedöms och bokförs som osäkra när förfallodatum har passerats med sex månader. 
Undantag kan göras efter särskild bedömning av respektive förvaltning eller för de kundfakturor som  
har en pågående åtgärd i form av till exempel en avbetalningsplan.

Lånekostnader 
Lånekostnader redovisas från 2020 enligt huvudmetoden och ränteutgifter redovisas som kostnad i den 
period de uppstår enligt R4 Materiella anläggningstillgångar. Karlstads kommun har tidigare använt  
den alternativa metoden vilket innebär att lånekostnader räknas in i tillgångsvärdet på större 
investeringsprojekt.
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Säkringsredovisning 
Karlstads kommun följer rekommendation R8 Derivat och säkringsredovisning.

Personalkostnader 
Årets förändring av semesterlöneskuld, uppehållslön, ferielön och okompenserad övertid redovisas som 
verksamhetskostnad 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. 
Alla periodiseringar inom personalkostnader inkluderar ett PO-pålägg med 40,15 procent.

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 som licenser och utvecklingskostnader för system tas upp som en anläggnings-
tillgång om de bedöms vara av ett väsentligt värde för kommunens verksamhet.

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 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 för lös egendom redovisas som anläggningstillgång samt som skuld. 
Den tillämpade avskrivningstiden för dessa tillgångar överensstämmer med avtalslängden. En inventering 
av leasing av fastighet och mark har ännu inte gjorts men är planerad att påbörjas under 2022.

Finansiella tillgångar och skulder redovisas generellt som långfristiga poster. Omklassificering till 
kortfristig post sker vid amortering eller där ingen överenskommelse om refinansiering skett.

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. Utbetal-
ningar avseende pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen.

Pensionsförmåner intjänade från och med 1998, som inte avser avgiftsbestämd ålderspension, redovisas 
som en avsättning i balansräkningen och årets förändring redovisas som en kostnad i resultaträkningen. 
Avgiftsbestämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld i balansräkningen.
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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 särskild löneskatt för samtliga pensionsförpliktelser.

Pensionsåtagande för anställda i de företag som ingår i den kommunala koncernen redovisas enligt K3.

Särredovisning 
Kommunen bedriver VA-verksamhet i förvaltningsform. Verksamheten regleras av lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412). Huvudprincipen är att verksamheten ska finansieras med avgifter för utförda 
tjänster till sina abonnenter. Avgifterna ska baseras på självkostnadsprincipen och lagstiftaren ställer krav 
på särredovisning. Resultat- och balansräkning för VA redovisas separat.

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 §§. Redovisningen omfattar kommunen, kommunalförbunden samt de bolag och stiftelser i vilka 
kommunen direkt eller indirekt äger mer än 20 procent av aktiernas/andelarnas röstvärde. De samman-
ställda räkenskaperna är upprättade med enhetliga redovisningsregler och principer. De regler och 
principer som tillämpas av kommunen har företräde framför de kommunala koncernföretagens.

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 kommun-
koncernens 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 ska finnas och avstämning ska göras mot dessa. Kommunen har under år 2020 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 79,4 procent.

Interna mellanhavanden samt interna vinster av väsentlig betydelse har eliminerats.

Koncernbolagens leasingavtal består till största delen av hyres- och arrendeavtal inom koncernen, efter det 
att de koncerninterna leasingavgifterna eliminerats anses kvarvarande belopp inte väsentligt och redovisas 
därmed inte i egen not.

Enligt redovisningsreglerna 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. Justering har gjorts i den sammanställda 
redovisningen.



F INANS IELL A R AP P OR T ER

 KARLSTADS KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2021 95

NOT 2) UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster tas upp som not till berörda resultatposter i resultaträkningen. För att en post 
ska betraktas som jämförelsestörande ska den bedömas uppgå till ett väsentligt belopp och vara av ett 
sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet. Vi bedömer inte att kostnader eller 
bidrag kopplat till coronapandemin är jämförelsestörande utan ingår i kommunens löpande verksamhet.

Periodisering av intäkter och kostnader 
Enligt kommunens anvisningar ska väsentliga belopp periodiseras. I kommunen är gränsen satt att 
belopp större än 50 000 kr ska periodiseras.

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar inom Karlstads kommun påförs en intern ränta med 1 procent på bokfört värde. 
Finansiell leasing påförs inte intern ränta.

Bidrag till statlig infrastruktur
Medfinansiering till statlig infrastruktur redovisas i balansräkningen under Bidrag till statlig infrastruktur 
och löses upp över 25 år.

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. Den senaste beräkningen av avsättningsbehov gjordes 2020-12-09 och 
avsättningen nuvärdesberäknas löpande med sex procent kalkylränta. Avsättningsbehovet bedömdes  
vid senaste beräkning minska då livslängden på deponin ökar till följd av att mer material lämnas till 
återvinningscentral. Ingen sluttäckning har gjorts under 2021.

Avsättning finns upptagen för flera bidrag till statlig infrastruktur. Nya avtal tecknade 2021 är Anslut-
ning av Löfbergs industrispår i Välsviken till Värmlandsbanan med avtalat belopp 9,25 miljoner. Avsätt-
ning finns även för medfinansiering av gång och cykelväg mellan Grums och Vålberg på 1,25 miljoner 
och flytt av gångfålla Herrhagsbangården på 0,5 miljoner. Samtliga avtal är tecknade med Trafikverket.

Sedan tidigare har Karlstads kommun bland annat tagit upp bidrag till statlig infrastruktur i form av 
Vikenpassagen som är indexuppräknad under 2020 enligt Trafikverkets index för järnvägsinvesteringar. 
Totalt belopp för avsättningen är 164,7 miljoner kronor.

Avsättningar där betalning bedöms ske inom en treårsperiod nuvärdesberäknas inte. Samtliga bidrag  
ska enligt avtalen betalas inom den perioden varför ingen nuvärdesberäkning gjorts.

Avsättning finns upptagen för kostnader avseende marksanering på Heden. I ett överlåtelsekontrakt  
från 1996 mellan parterna Karlstads kommun och Karlstads Energi AB framgår att Karlstads kommun 
ska svara för kostnader som kan uppkomma till följd av tidigare avfallsverksamhet inom den överlåtna 
fastigheten. I samband med att Karlstads Energi AB uppförde ett garage på fastigheten uppkom kostnader 
som eventuellt ska hanteras av Karlstads kommun. I dagsläget finns osäkerheter kring det exakta beloppet 
och när i tid en eventuell fakturering kommer att ske. Avsättningen uppgår till 0,6 miljoner kr enligt 
uppgifter från Karlstads Energi AB.
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Exploateringsverksamhet
Matchning sker mellan försäljningsintäkter och nedlagda kostnader för tomter. Matchningen sker  
med en kalkylerad kostnad per projekt som fördelas per tomt enligt storlek.

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. Förutbetalda exploateringsbidrag redovisas som en skuld tills dess  
att kommunen fullgjort sina förpliktelser, därefter redovisas det som en intäkt i resultatet.

NOTER RESULTATRÄKNING

 (belopp i mnkr)
Koncern 

Bokslut 2020
Koncern 

Bokslut 2021
Kommun 

Bokslut 2020
Kommun 

Bokslut 2021

Not 3) Verksamhetens intäkter

Försäljning med mera 605,2 764,0 452,6 568,4

Taxor, avgifter 480,5 453,2 367,2 366,8

Elverksamhet, fjärrvärme 761,8 1 273,0 74,7 163,5

Hyror och arrenden 751,2 764,0 218,5 225,9

Driftbidrag 492,2 476,0 471,9 455,8

Summa 3 090,9 3 730,2 1 584,9 1 780,4

Not 4) Verksamhetens kostnader

Personalkostnader 4 297,1 4 420,3 3 914,8 4 029,8

Inköp av el och vatten med mera för distribution 395,7 768,4 65,9 61,1

Material och tjänster 1 896,3 2 085,7 1 576,7 1 753,5

Lokalkostnader, fastighetsförvaltning 420,6 429,2 377,7 422,8

Bidrag och transfereringar 241,7 234,6 290,5 284,8

Summa 7 251,4 7 938,2 6 225,6 6 552,0

Not 5) Pensionsförpliktelse enligt blandad modell

I verksamhetens kostnader ingår:

årets nyintjänade pensionsförmåner – – 190,2 218,9

utbetalning av pensioner – – 132,4 136,9

I finansiella kostnader ingår ränta för pensioner – – 10,9 8,0

Summa – – 333,5 363,8

Not 6) Avskrivningar

Immateriella tillgångar 2,5 3,2 0,4 0,8

Byggnad, mark och tekniska anläggningar 588,0 603,2 339,7 349,4

Inventarier 84,1 83,1 58,8 57,8

Summa 674,6 689,5 398,9 408,0

Not 7) Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 4 473,1 4 507,7 4 473,1 4 507,7

Slutavräkning föregående år -22,5 15,5 -22,5 15,5

Prognos slutavräkning innevarande år -67,1 108,4 -67,1 108,4

Mellankommunal skatteutjämning -18,3 -13,8 -18,3 -13,8

Summa 4 365,2 4 617,8 4 365,2 4 617,8

Skattesats i Karlstads kommun är 21,27 per skattekrona.
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NOTER RESULTATRÄKNING

 (belopp i mnkr)
Koncern 

Bokslut 2020
Koncern 

Bokslut 2021
Kommun 

Bokslut 2020
Kommun 

Bokslut 2021

Not 8) Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 808,0 855,0 808,0 855,0

Generella statsbidrag från staten 190,9 47,5 190,9 47,5

Regleringsbidrag 96,0 281,9 96,0 281,9

Införandebidrag 73,3 32,7 73,3 32,7

Kostnadsutjämningsavgift -360,2 -355,4 -360,2 -355,4

Utjämningsavgift LSS -39,7 -38,5 -39,7 -38,5

Kommunal fastighetsavgift 166,2 174,5 166,2 174,5

Summa 934,5 997,7 934,5 997,7

Not 9) Finansiella intäkter

Utdelning aktier och andelar 4,4 2,4 29,1 3,8

Räntor på koncernkonto koncernbolag 0 0 14,9 12,8

Utlämnade lån koncernbolag 0,4 0,6 3,3 3,4

Utlämnade lån, övriga 0,4 0,3 0,4 0,3

Övriga finansiella intäkter 0,7 0,9 0,5 0,8

Återföring nedskrivning 10,5 7,1 10,5 7,1

Summa 16,4 11,3 58,7 28,2

Not 10) Finansiella kostnader

Räntor på långfristiga lån 10,0 7,5 3,8 2,2

Kommuncertifikat, (negativ ränta) 0,0 – 0,0 –

Derivat 1,3 – 1,3 –

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

Räntor på pensionsskuld 11,5 8,4 10,9 7,9

Ränta deponi 0,0 1,5 0,0 1,5

Övriga finansiella kostnader 2,4 2,5 0,9 0,7

Summa 25,2 20,0 16,9 12,4

Not 11) Skattekostnader

I verksamhetens kostnader ingår:

Aktuell skatt -30,4 -27,4 – –

Uppskjuten skatt -5,4 -0,7 – –

Uppskjuten skatt obeskattade reserver 17,7 -3,6 – –

Summa (-)kostnader (+)intäkter -18,1 -31,7 – –

Not 12) Årets resultat

Skattefinansierad verksamhet – – 301,8 451,8

Avgiftsfinansierad verksamhet – – 0,0 0,0

Resultat efter finansiella poster 455,9 709,5 301,8 451,8

Avstämning av balanskravet

Årets resultat – – 301,8 451,8

avgår realisationsvinster – – -7,6 -50,1

Balanskravsresultat – – 294,2 401,7
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NOTER BALANSRÄKNING 

(belopp i mnkr) 
Koncern  

2020
Koncern  

2021
Kommun  

2020
Kommun  

2021

Not 13) Immateriella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde 54,5 57,9 27,3 27,3

Investerat under året 1,8 2,3 – 0,0

Utrangerat redovisat värde – – – –

Ackumulerad avskrivning -37,1 -39,6 -25,6 -26,0

Avskrivet under året -2,5 -3,2 -0,4 -0,8

Avskrivet på utrangering – – – –

Omklassificering 1,6 2,4 – 2,9

Bokfört värde 18,3 19,8 1,3 3,4

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

Not 14) Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 18 374,7 19 431,1 8 965,7 9 833,5

Investerat under året 200,8 466,9 124,6 141,7

Utrangeringar, redovisat värde -51,7 -21,2 -43,9 -11,7

Ackumulerad avskrivning -8 064,0 -8 612,6 -3 749,8 -4 059,7

Avskrivet under året -588,0 -603,2 -339,7 -349,5

Avskrivning på försäljning/utrangering 39,4 18,0 29,8 6,1

Försäljning, redovisat värde -9,7 -9,6 -9,7 -7,5

Omklassificering 917,0 831,2 796,8 836,1

Bokfört värde 10 818,5 11 500,6 5 773,8 6 389,0

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för byggnader och tekniska 
anläggningar är för kommunen 29 år och för kommunkoncernen 31 år.

Not 15) Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 1 344,0 1 432,9 948,6 1 030,7

Investerat under året 71,0 83,1 52,5 53,0

Utrangeringar, redovisat värde -28,8 -33,6 -9,9 -12,7

Ackumulerad avskrivning -1 057,0 -1 110,3 -773,3 -820,7

Avskrivet under året -84,1 -83,1 -58,8 -57,8

Avskrivning på försäljning/utrangering 30,5 31,4 11,4 10,6

Försäljning, redovisat värde -2,5 0,0 -2,5 0,0

Omklassificering 50,8 31,6 42,0 23,7

Bokfört värde 323,9 352,0 210,0 226,8

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för maskiner och inventarier är 
för kommunen 8 år och för kommunkoncernen 8 år.

Not 16) Pågående investeringar

Anskaffningsvärde 1 638,0 2 055,1 1 373,0 1 600,0

Investerat under året 1 385,3 1 412,5 1 061,4 1 314,4

Omklassificering -968,2 -883,9 -834,4 -874,6

Bokfört värde 2 055,1 2 583,7 1 600,0 2 039,8
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NOTER BALANSRÄKNING 

(belopp i mnkr) 
Koncern  

2020
Koncern  

2021
Kommun  

2020
Kommun  

2021

Not 17) Aktier, andelar med mera

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

Bostadsrätter 2,8 3,0 2,8 2,7

Grundfondskapital – – 3,4 3,4

Andelar 60,5 69,8 46,4 55,3

Bokfört värde 64,3 73,8 349,6 358,4

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

Not 18) Långfristiga fordringar

Karlstads Energi AB – – 284,5 259,0

Karlstads El- och Stadsnät AB – – 171,6 210,3

Karlstads Bostads AB – – 1 530,4 1 519,7

Mariebergsskogen AB – – 1,5 –

Karlstads Airport AB – 5,9 99,0 117,7

MittNät AB – – – –

Vindpark Vänern AB – – – –

Tåsan Kraft AB 37,2 37,2 93,0 93,0

Övriga kommunala bolag 6,9 7,4 12,5 12,5

Värmlandskraft OKG-delägarna 120,2 132,8 120,2 132,8

Bostadsrättsföreningar 5,1 11,4 5,1 11,4

Tullholmsvikens Parkerings AB – 7,1 – 7,1

Övriga långfristiga fordringar – – – –

Summa 169,4 201,8 2 317,8 2 363,5

Not 19) Bidrag till infrastruktur

Välsviken mötesspår, 2019 – upplösningstid 25 år 15,0 16,6 15,0 16,6

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

Vikenpassagen, 2019 – upplösningstid 25 år 164,7 164,7 164,7 164,7

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

Herrhagsbangården 2021, upplösningstid 25 år – 0,5 – 0,5

Välsviken spåranslutningar, 2021, upplösningstid 25 år – 9,3 – 9,3

Gång- och cykelväg Grums-Vålberg 2021, upplösningstid 25 år – 1,2 – 1,2

Summa 180,8 193,4 180,8 193,4

Upplösning -7,3 -14,9 -7,3 -14,9

Summa bidrag till infrastruktur 173,5 178,5 173,5 178,5

Not 20) Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 219,9 316,2 92,6 128,9

Upplupna skatteintäkter 115,1 254,4 94,9 231,3

Statsbidragsfordringar 27,3 17,2 27,3 17,2

Övriga interimsfordringar 265,5 412,6 127,1 170,1

Moms 88,6 63,6 86,2 61,9

Kommunala bolag 0,2 0,6 0,8 1,6

Övriga kortfristiga fordringar 50,7 93,0 33,6 26,8

Summa 767,3 1 157,6 462,5 637,8



F INANS IELL A R AP P OR T ER

100 KARLSTADS KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2021

NOTER BALANSRÄKNING 

(belopp i mnkr) 
Koncern  

2020
Koncern  

2021
Kommun  

2020
Kommun  

2021

Not 21) Kassa och bank

Koncernkonto bank 326,6 400,7 326,6 400,7

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

Övriga banker 59,2 88,2 0,1 0,5

Summa 386,1 489,1 327,0 401,4

Not 22) Eget kapital

Ingående eget kapital 6 328,7 6 780,3 4 440,2 4 742,2

Direktbokning -1,5 9,9 – –

Årets resultat 455,9 709,4 302 451,8

Eget kapital 6 783,1 7 499,6 4 742,2 5 194,0

Varav:

Social investeringsfond – – 10,6 20,0

Kommunrevisionen – – 0,9 1,2

Kommunstyrelsen – – 61,5 60,9

Arbetsmarknad- och socialnämnden – – 35,9 32,8

Barn- och ungdomsnämnden – – 97,9 83,4

Gemensam drift- och servicenämnd – – 0,5 0,8

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – – 39,7 42,1

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

Krisledningsnämnden – – 0,7 0,7

Kultur- och fritidsnämnden – – 14,9 14,2

Miljönämnden – – 10,5 12,0

Omvärldsnämnden – – 6,7 8,7

Stadsbyggnadsnämnden – – 15,9 24,6

Teknik- och fastighetsnämnden – – 73,6 86,8

Valnämnden – – 1,9 1,8

Vård- och omsorgsnämnden – – 128,5 177,8

Övrigt eget kapital – – 4 236,2 4 619,9

Summa eget kapital 6 783,1 7 499,6 4 742,2 5 194,0

Not 23) Övriga avsättningar

Uppskjuten skatt obeskattade reserver 331,4 335,1 – –

Uppskjuten skatt temporära skillnader 63,2 64,6 – –

Återställande av deponi 44,7 47,4 24,9 26,4

Bidrag till statlig infrastruktur 180,0 176,0 180,0 176,0

Övriga avsättningar 1,0 0,6 – 0,6

Summa 620,3 623,7 204,9 203,0
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NOTER BALANSRÄKNING 

(belopp i mnkr) 
Koncern  

2020
Koncern  

2021
Kommun  

2020
Kommun  

2021

Not 24) Långfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut 4 298,3 3 636,6 3 500,0 2 800,0

Vatten och avlopp, investeringsfond 67,5 64,9 65,8 62,7

Leasingskuld 10,1 11,5 10,1 11,5

Kommunala bolag 22,9 25,6 72,4 107,1

Anslutningsavgifter 164,9 184,6 164,9 184,6

Investeringsbidrag 243,6 244,9 204,3 200,0

Övriga långfristiga skulder 53,2 81,1 7,2 35,6

Summa 4 860,5 4 249,2 4 024,7 3 401,5

Not 25) Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 213,3 553,8 112,0 316,9

Semesterlöneskuld 197,2 145,3 192,8 142,6

Upplupna räntor 0,1 0,3 0,4 0,6

Upplupna löner och sociala avgifter 120,1 158,8 118,5 156,6

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 318,2 324,6 166,2 206,2

Upplupen pensionskostnad avgiftsbestämd del 138,0 138,3 138,0 138,1

Personal- och löneskatt 67,8 59,1 61,1 58,5

Moms 0,9 1,3 – –

Koncernkonto kommunala företag 3,3 5,5 26,5 38,0

Kommuncertifikat – – – –

Skuld till kreditinstitut 5,7 5,0 – –

Amortering inom ett år 900,0 2 200,0 900,0 2 200,0

Övriga kortfristiga skulder 201,1 177,7 149,0 98,7

Summa 2 165,7 3 769,7 1 864,5 3 356,2

Not 26) Borgensförbindelser

Karlstads Stadshus AB 460,0 460,0 460,0 460,0

Karlstads Energi AB 55,0 55,0 55,0 55,0

Övriga kommunala bolag 0,3 0,3 0,3 0,3

Värmlandskraft-OKG delägarna 260,3 224,3 260,3 224,3

Bostadsrättsföreningar 64,9 63,7 64,9 63,7

Övriga borgensförbindelser 2,4 2,2 2,4 2,2

Summa 842,9 805,5 842,9 805,5
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NOTER BALANSRÄKNING 

(belopp i mnkr) 
Koncern  

2020
Koncern  

2021
Kommun  

2020
Kommun  

2021

Not 27) Pensionsförpliktelser

Avsättning

Ingående avsättning till pensioner inklusive löneskatt 462,7 499,7 431,4 467,5

Nyintjänad pension, varav:

förmånsbestämd ålderspension – – 28,2 32,1

särskild avtalspension – – 5,3 1,2

efterlevandepension – – – –

övrigt – – – –

Årets utbetalningar – – -15,2 -15,3

Ränte- och basbeloppsuppräkning – – 9,4 6,1

Ändring av försäkringstekniska grunder – – -1,0 22,5

Övrig post – – 2,4 1,0

Byte av tryggande – – – –

Förändring av löneskatt – – 7,0 11,6

Utgående avsättning till pensioner inklusive löneskatt 499,7 559,6 467,5 526,7

Ansvarsförbindelse

Ingående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt – – 1 686,2 1 649,1

Ränte- och basbeloppsuppräkning – – 39,6 22,5

Ändring av försäkringstekniska grunder – – -6,7 37,0

Nyintjänad pension – – 1,6 -0,1

Årets utbetalningar – – -83,4 -84,0

Övrig post – – 19,0 -2,9

Byte av tryggande – – – –

Förändring av löneskatt – – -7,2 -6,7

Utgående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt 1 649,7 1 615,2 1 649,1 1 614,9

Summa pensionsförpliktelser 2 149,4 2 174,8 2 116,6 2 141,6

Aktualiseringsgrad – – 99 % 99 %

Antal visstidsförordnanden:

politiker – – 5 5

tjänstemän – – 0 0



F INANS IELL A R AP P OR T ER

 KARLSTADS KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2021 103

NOTER KASSAFLÖDESANALYS

 (belopp i mnkr)
Koncern  

2020
Koncern  

2021
Kommun  

2020
Kommun  

2021

Not 28) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 674,6 689,5 399,0 408,0

Ökning av pensionsskuld 36,9 60,0 36,1 59,2

Utrangeringar – 15,7 14,6 5,6

Reavinst -7,3 -54,3 -7,7 -50,1

Periodiserat investeringsbidrag -5,7 -6,2 -4,8 -4,8

Upplösning av bidrag till infrastruktur 6,7 7,6 6,7 7,6

Övriga ej likviditetspåverkande poster -18,6 -15,6 -16,5 -18,5

Summa 686,6 696,7 427,4 407,0

Not 29) Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -21,5 9,2 -23,6 6,4

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 13,2 -392,5 -0,8 -180,9

Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga placeringar – – – –

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -72,2 308,4 -71,3 180,5

Summa -80,5 -74,9 -95,7 6,0

Not 30) Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar

Kommunen Immateriella anl. tillgångar - 0,0 – 0,0

Kommunen Materiella anl. tillgångar -1 143,4 -1 411,0 -1 143,4 -1 411,0

Kommunen invest. inom exploateringsverksamhet -99,5 -98,0 -99,5 -98,0

Karlstads Energi AB -51,1 -47,0 – –

Karlstads El- och Stadsnät AB -117,7 -127,3 – –

Karlstads Bostads AB -128,5 -202,7 – –

Stiftelsen Karlstadshus -41,8 -40,6 – –

Övriga kommunala bolag -76,9 -38,1 – –

Summa -1 658,9 -1 964,7 -1 242,9 -1 509,0

Not 31) Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Mark 15,9 57,3 15,9 57,3

Fordon/maskiner 1,7 0,5 0,8 –

Övrigt – 0,8 – 0,8

Summa 17,6 58,6 16,7 58,1
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NOT 32) ANSVARSFÖRBINDELSE SVAFO AB

En ansvarsförbindelse är upprättad till följd av kommunens indirekta ägarandel i OKG Oskarshamns-
verkens Kraftgrupp AB (2,13 procent). Som ägare av kärnkraft åtar sig kommunen att finansiera hantering 
av visst kärnavfall via bolaget SVAFO AB. SVAFO AB har lämnat underlag avseende de framtida kassa-
flöden som sträcker sig till år 2050. Stora osäkerheter föreligger kring beloppen samt hur och när dessa 
kassaflöden kommer att hanteras. Karlstads kommuns indirekta andel av SVAFO AB:s åtaganden uppgår 
till 0,469 procent.

Enligt genomförd nuvärdesberäkning av dessa kassaflöden uppgår ansvarsförbindelsen till 10,6 miljoner 
kronor (kalkylränta: 2 procent).

NOT 33) 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 skyldighet 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 Tåsan Kraftaktiebolag är 60 procent.

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 34) SOLIDARISK BORGEN

Karlstads kommun har i november 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommun-
invest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner 
som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan 
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på 
de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlstads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens-
förbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse  
till 510 966 miljoner kronor och totala tillgångar till 518 680 miljoner kronor. Kommunens andel av  
de totala förpliktelserna uppgick till 5 954 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick 
till 6 049 miljoner kronor.



F INANS IELL A R AP P OR T ER

 KARLSTADS KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2021 105

NOT 35) 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. Internbanken som organisatoriskt tillhör 
kommunen ansvarar för finansiering och hantering av finansiella risker för dessa enheters räkning.

 Kommun Koncern

Upplåningsränta (genomsnitt) 0,01 % 0,01 %

Räntebindningstid (genomsnitt) 0,49 år 0,53 år

Upplåningens förfallostruktur 0–1 år 1–2 år 2–3 år 3–4 år 4–5 år

Kommunen 42 % 49 % 9 % 0 % 0 %

Koncernen 45 % 48 % 7 % 0 % 0 %

Upplysningarna avseende koncernen avser i denna not kommunen + koncernen Karlstads Stadshus AB.

NOT 36) UPPLYSNINGAR: OPERATIONELLA OCH FINANSIELLA LEASINGAVTAL

Kommunen
Operationell leasing 2020 2021

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år 34,3 31,3

Senare än 1 år men inom 5 år 22,3 22,4

Senare än 5 år – –

Summa 56,6 53,7

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år 2020 2021

Totala minimileaseavgifter 10,1 11,7

Framtida finansiella kostnader -0,1 -0,2

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 10,0 11,5

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:

Inom 1 år 4,6 4,1

Senare än 1 år men inom 5 år 5,4 7,4

Senare än 5 år – –

Summa 10,0 11,5
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NOT 37) EKONOMISKA ENGAGEMANG INOM KOMMUNKONCERNEN

(mnkr)
Lämnade 

koncernbidrag
Erhållna 

koncernbidrag

Karlstads Stadshus AB – 6,5

Karlstads Energi AB 197,6 –

Karlstads El- och Stadsnät AB 7,0 –

Karlstads Bostads AB 0,2 –

Karlstads Parkerings AB 5,0 –

Mariebergsskogen AB – 25,5

Karlstad Airport AB – 33,4

Vindpark Vänern AB – 144,4

Summa 209,8 209,8

(mnkr) Interna köp
Intern 

försäljning
Fordran 

exklusive lån
Skuld 

exklusive lån

Karlstads kommun 221,0 273,8 99,8 72,7

Karlstads Energi AB 178,3 99,6 66,0 86,7

Karlstads El- och Stadsnät AB 6,1 20,0 2,7 3,3

Karlstads Bostads AB 44,8 48,9 5,4 1,6

Övriga bolag, förbund mm 63,7 71,6 4,0 13,6

Internt inom Stadshuskoncernen 101,0 101,0 343,8 343,8

Summa 614,9 614,9 521,7 521,7

(mnkr)
Finansiella 
kostnader

Finansiella 
intäkter Lånefordran Låneskuld

Karlstad kommun – 15,7 2 162,9 114,0

Karlstads Stadshus AB 2,3 – 39,2 –

Karlstads Energi AB 1,5 – – 258,9

Karlstads El- och Stadsnät AB 1,1 – – 210,3

Karlstads Bostads AB 8,6 – – 1 519,7

Vindpark Vänern AB – – 10,4 –

Övriga bolag, förbund med mera 2,2 – 64,4 174,0

Summa 15,7 15,7 2 276,9 2 276,9

NOT 38) KOSTNADER FÖR RÄKENSKAPSREVISION

(tkr)
Koncern  

2020
Koncern  

2021
Kommun  

2020
Kommun  

2021

Räkenskapsrevision 1 082,4 1 278,8 175 175

Summa 1 082,4 1 278,8 175 175
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DRIFTREDOVISNING

Belopp i mnkr. Nämnd/Styrelse
Intäkt  
2020

Kostnad 
2020

Intäkt 
2021

Kostnad 
2021

Netto-
kostnad Årsbudget

Budget-
avvikelse

Utg. eget 
kapital

Skattefinansierad verksamhet

Kommunfullmäktige – 3,8 – 4,5 4,5 3,7 -0,8 –

Kommunrevision – 3,2 – 3,1 3,1 3,5 0,4 1,2

Kommunstyrelsen 268,8 580,9 275,0 583,5 308,5 307,9 -0,6 60,9

Arbetsmarknads- och 
socialnämnd (ASN) 181,4 714,6 162,5 726,0 563,5 559,8 -3,7 32,8

ASN, försörjningsstöd 3,4 114,3 1,3 113,7 112,4 99,1 -13,3 –

Barn- och ungdomsnämnd 449,4 2 247,3 466,6 2 356,2 1 889,6 1 878,3 -11,3 83,4

Gemensam drift- och 
servicenämnd 6,2 6,1 9,4 9,1 -0,3 – 0,3 0,8

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnd 297 685 319,3 739,1 419,8 427,4 7,6 42,1

Karlstads-Hammarö 
överförmyndarnämnd 1,4 14,1 1,3 13,6 12,3 14,7 2,4 6,3

Karlstadsregionens 
krisledningsnämnd 2,9 3,1 3,0 3,0 0,0 – 0,0 0,7

Kultur- och Fritidsnämnd 45,1 306,1 38,7 314,7 276,0 281,9 5,9 14,2

Miljönämnd 26,3 43,8 31,4 50,4 19,0 18,4 -0,6 12,0

Omvärldsnämnd – 1,0 – 1,7 1,7 3,6 1,9 8,7

Stadsbyggnadsnämnd 57,5 75,8 58,3 78,9 20,6 29,3 8,7 24,6

Teknik och fastighetsnämnd 
exkl. avg. finans. verks. 1 134,0 1 358,1 1 185,3 1 432,2 246,9 257,7 10,8 86,8

Valnämnd – 0,6 – 0,7 0,7 0,7 0,0 1,8

Vård- och omsorgsnämnd 1 037,1 2 399,0 993,6 2 405,8 1 412,2 1 446,9 34,7 177,8

Övrigt kommungemensamt – – – 8,3 8,3 – -8,3 –

Summa skattefinansierad 
verksamhet 3 510,5 8 556,8 3 545,7 8 844,5 5 298,8 5 332,9 34,1 554,1

Övrig verksamhet

Elproduktionen 74,7 64,6 163,5 59,7 -103,8 -30,0 73,8 –

Vatten och avloppsverksamhet 275,7 275,7 285,3 285,3 0,0 0,0 0,0 –

Fastighetsförsäljning, (TFN) 7,5 49,2 0,0 -49,2 0,0 49,2 –

Exploatering (TFN) 12,4 3,2 57,5 16,2 -41,3 -5,0 36,3 –

Summa övrig verksamhet 370,3 343,5 555,5 361,2 -194,3 -35,0 159,3 –

Justering interna poster -2 295,8 -2 275,3 -2 320,8 -2 245,6 75,0 29,0 -46 –

Summa driftredovisning 1 585,0 6 625,0 1 780,4 6 960,1 5 179,5 5 326,9 147,4 –

Driftredovisning i miljoner kronor per nämnd uppdelad och summerad på skattefinansierad verksamhet samt övrig  
verksamhet med justering av interna poster.
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DRIFTREDOVISNING MED KOMMENTAR (SAMTLIGA BELOPP I MILJONER KRONOR) 

Kommunstyrelsen
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

308,5 307,9 -0,6

• Kommunstyrelsen redovisade ett litet underskott mot budget men med stora variationer i olika  
delar av verksamheten. Ökade kostnader för satsningar kopplat till bredbandsutbyggnad, digitalt  
lyft, Innovation park, Karlstadsstråket samt avtal med Färjestads BK.

• Överskott mot budget återfanns inom verksamheter som anpassades utifrån coronapandemin  
såsom utbildningar, evenemang och andra typer av aktiviteter inom främst turism och näringsliv.  
I projektet för det digitala lyftet skulle det skapas förutsättningar för digitala satsningar för att  
minska administration och införandet av nya arbetssätt. På grund av den tekniska skuld som upp-
kommit under coronapandemin har den tekniska infrastrukturen och förmågan gjort att insatserna 
förskjutits i tid.

Arbetsmarknads- och socialnämnden (exkl. försörjningsstöd)
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

563,5 559,8 -3,7

• Som en del i den pågående omställningsprocessen för att nå tilldelad budgetram har nämnden haft  
en ekonomisk återhållsamhet vilket begränsat underskottet. Stort underskott fanns inom missbruks-
vården, främst kopplat till externa placeringar. Den största delen externt placerade inom målgruppen 
missbruk hade samsjuklighetsproblematik. 

• Underskottet begränsades av att verksamheten för arbetsmarknadsanställningar inte kommit upp  
i full volym under coronapandemin. 

Arbetsmarknads- och socialnämnden (försörjningsstöd)
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

112,4 99,1 -13,3

• Försörjningsstödet visade ett underskott mot budget med drygt 13 miljoner kronor. Förklaringen till 
underskottet hänger samman med ökad arbetslöshet i framförallt utsatta grupper och långtidsarbets-
lösa, Arbetsförmedlingens ändrade uppdrag och resursfördelning samt Försäkringskassans ändrade 
villkor och bedömningar om rätten till ersättningar. De sökandes disponibla inkomst minskade  
under 2021 vilket även påverkade summan av det utbetalda försörjningsstödet. 

• Från sommaren och under hösten vände utvecklingen och färre hushåll jämfört med 2020 var beroende 
av försörjningsstöd vilket innebar lägre kostnader.

Barn- och ungdomsnämnden
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

1 889,6 1 878,3 -11,3

• Underskottet var planerat då nämnden stärkt barn- och elevpeng och satsat medel på förstärkt elev-
hälsa, förbättrat studiestöd och digitala läromedel. Satsningar gjordes även för att motverka den 
verksamhetsskuld som uppstått på grund av pandemin.

• Ökningstakten på antalet barn i såväl förskoleålder som skolålder minskade något och antalet barn i 
förskolan minskade under 2021 jämför med år 2020. I grundskolan fortsatte dock elevantalet att öka.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

419,8 427,4 7,6

• Andel gymnasieelever som går i de kommunala skolorna har minskat något. I oktober månad 2021 
var 3 531 elever registrerade på gymnasiet vilket var en minskning jämfört med tidigare år. 

• Skolmåltidsverksamheten genererade ett överskott mot budget då det delvis varit distansundervisning 
för eleverna vilket lett till lägre livsmedelskostnader.

• Minskade kostnader för personalens kursavgifter, logi- och resekostnader.

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

12,3 14,7 2,4

• Kostnaden för arvodesutbetalningarna minskade jämfört med 2020 med närmare 12 procent. En 
bättre ekonomi för huvudmännen innebar lägre kostnader för arvoden till gode män. Även antalet 
arvoden som betalats ut har minskat något jämfört med tidigare. 

Kultur- och fritidsnämnden
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

276,0 281,9 5,9

• Nämnden fick medel för ökade lokalkostnader för de nya anläggningar Färjestads ridklubb,  
sporthall Skåre samt arenorna vid Sannafältet och Tingvalla isstadion men hyrorna föll inte  
ut under året vilket gav ett motsvarande överskott.

• Nämnden hade minskade kostnader för aktiviteter, arrangemang och verksamhet som ställdes  
in eller begränsades till följd av coronarestriktioner.

• Lägre badavgifter än budget beroende på stängningen av Sundstabadet men även lägre intäkter  
för planhyror, lokalhyror och övrig försäljning vid de kommunala anläggningarna.

Miljönämnden
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

19,0 18,4 -0,6

• Nämnden beslutade om att sanera en fastighet i Karlstads kommun som hade nedgrävt bygg-  
och rivningsavfall på tomten. Saneringen utfördes på den felandes bekostnad men kostnaden  
belastade nämndens resultat 2021.

• Utförda trängselkontroller, enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder, genomfördes  
under 2021. Nämnden erhöll riktade statsbidrag för uppgiften. 

• Behovet av livsmedelskontroller minskade under året som en följd av restriktioner för  
livsmedelsverksamheter som omfattades av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder. Det  
omfattade cirka 200 verksamheter och innebar en sänkning av de totala tillsynsintäkterna.
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Omvärldsnämnden
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

1,7 3,6 1,9

• Största del av nämndens kostnader är bidrag i representationssyfte till föreningar och organisationer 
som förlägger konferenser och arrangemang i Karlstad. Med anledning av pandemin så har många 
arrangemang skjutits upp eller ställts in vilket gjorde att få ansökningar om bidrag kom in.

Stadsbyggnadsnämnden
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

20,6 29,3 8,7

• Fortsatt högt tryck på bygglovsansökningar vilket gav ett stort överskott mot budget. År 2021 
beviljades drygt 1 700 bygglov för bostäder bland annat på Kasernhöjden, vid gamla stadshuset, 
Jakobsberg och i kvarteret Tullholmssågen och Kanoten.

• Det höga trycket på bygglov har inneburit att arbetet med tillsyn och enkelt avhjälpa hinder har fått 
stått tillbaka.

• Nämnden hade även högre intäkter för stomnätsavgifter, fältmätningsuppdrag samt genom att flera 
stora lantmäteriförrättningar avslutades under året.

Teknik- och fastighetsnämnden – skattefinansierad verksamhet
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

246,9 257,7 10,8

• Som en följd av coronapandemin fick städverksamheten ett utökat uppdrag vilket gav ett överskott 
mot budget.

• Lägre kostnader för kapitaltjänst än budgeterat på grund av förändrade tidsplaner för ett antal 
investeringar.

• Kostnaden för el steg kraftigt till följd av höga elpriser. Även kostnader för skötsel och underhåll  
på fastighetsbeståndet översteg budgeten.

• Nämnden hade stora kostnader för outhyrda lokaler, rivning av Tingvalla is och utrangeringar.  
Utrangeringar har skett vid Hagaborgs förskola, paviljonger vid Färjestadsskolan, Skattkärrsskolan 
samt baracker vid Härtsöga.

Valnämnden
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

0,7 0,7 0,0

• Inga val genomfördes under året. En översyn av vallokaler genomfördes inför valet 2022.
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Vård- och omsorgsnämnden
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

1 412,2 1 446,9 34,7

• Volymutvecklingen inom hemtjänsten visade på en positiv trend under året även om volymen och 
antalet kunder ökade under hösten. 

• Utvecklingen inom kommunal assistans låg fortsatt på en hög men stabil nivå vilket gav ett överskott 
mot budget.

• Nämnden fick statsbidrag sent under hösten som inte hann nyttjas fullt ut. Bland annat fick nämnden 
täckning för ökade sjuklönekostnader i högre omfattning än budgeterat, omställningsstöd samt 
ersättning för covidrelaterade merkostnader.

• Flera utvecklingsprojekt startades upp under hösten men flera av projekten har även förskjutits framåt 
i tiden. Även många övriga utbildningsinsatser genomfördes inte som planerat till följd av pandemin 
som belastade den löpande verksamheten kraftigt.

Elproduktionens intäkter
(mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

-103,8 -30,0 73,8

• Till följd av höga elpriser och en förhållandevis kall höst och vinter redovisade den samlade  
elproduktionen ett större överskott.

Teknik- och fastighetsnämnden – avgiftsfinansierad verksamhet (VA)
• Intäkter för förbrukningsavgifter gav ett överskott mot budget. Försäljningsvolymerna var i stort  

sett på samma nivåer som år 2020 men den interna debiteringen inom förvaltningen ökade.

• Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) bör överskott redovisas som en ökad skuld till  
abonnenterna. Skulden bör regleras inom en treårsperiod. Den avgiftsfinansierade verksamheten  
hade en ingående skuld till abonnenterna på 4,8 miljoner kronor och efter reglering med årets  
resultat, 5,8 miljoner kronor, uppgick den utgående skulden vid årets utgång 10,6 miljoner kronor.

Fastighetsförsäljning och exploatering
 (mnkr) Nettokostnad Årsbudget Budgetavvikelse

Fastighetsförsäljning -49,2 0,0 49,2

Exploatering -41,3 -5,0 36,3

• Fastighetsförsäljningens ökade intäkter kom främst från friköp av småhustomter. Under året  
såldes 156 småhustomträtter och det att jämföra med 2020 då 14 småhustomträtter såldes. 

• Nettointäkten från exploatering avsåg främst intäkter från Sundstatjärn/Sundsta torg.
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INVESTERINGS- OCH EXPLOATERINGSREDOVISNING
Investeringsredovisning

Belopp i mnkr Inkomster Utgifter Netto Budget
Avvikelse 
mot plan

Nämnd/styrelse

Skattefinansierad verksamhet

Kommunstyrelsen – 12,5 12,5 38,7 26,2

Arbetsmarknads- och socialnämnden – 1,2 1,2 11,0 9,8

Barn- och ungdomsnämnden – 16,3 16,3 41,2 24,9

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – 16,6 16,6 24,6 8,0

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd – 0,2 0,2 1,3 1,1

Kultur och fritidsnämnden 0,7 7,6 6,9 20,3 13,4

Miljönämnden – – – 1,4 1,4

Stadsbyggnadsnämnden – 0,8 0,8 5,0 4,2

Teknik- och fastighetsnämnden 18,7 1 288,1 1 269,4 1 858,7 589,3

Vård- och omsorgsnämnden – 4,2 4,2 7,4 3,2

Summa skattefinansierad verksamhet 19,4 1 347,5 1 328,1 2 009,6 681,5

Avgiftsfinansierad verksamhet

Vatten- och avloppsverket – 76,5 76,5 176,5 100,0

Summa avgiftsfinansierad verksamhet – 76,5 76,5 176,5 100,0

Summa exklusive exploateringsområden 19,4 1 424,0 1 404,6 2 186,1 781,5

Exploateringsprojekt

Teknik- och fastighetsnämnden

skattefinansierad verksamhet – 39,4 39,4 – –

avgiftsfinansierad verksamhet – 58,7 58,7 – –

Summa exploateringsprojekt – 98,1 98,1 542 443,9

Verksamhetens investering 19,4 1 522,1 1 502,7 2 728,1 1 225,4

Finansiell leasing – 7,3 7,3 – –

Total investering 19,4 1 529,4 1 510,0 2 728,1 1 225,4

Investerings- och exploateringsredovisning i miljoner kronor uppdelad per nämnd summerad på skattefinansierad och 
avgiftsfinansierad verksamhet.

Bruttoinvesteringar uppdelade i verksamhetsområden
Verksamhetsområden (belopp i mnkr) 2020 2021

Gemensam administration 59 15

Infrastruktur 293 396

Fritid och kultur 88 373

Utbildning 489 496

Vård och omsorg 115 67

Energi- o miljöinvestering 0 0

Affärsmässig verksamhet 108 77

Exploatering 99 98

Summa 1 251 1 522
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STÖRRE INVESTERINGAR
I tabellen nedan redovisas de större investeringsprojekt som varit aktuella under 2021. För varje projekt 
redovisas tidigare års utfall och status, om de är pågående eller avslutade under året.

Belopp i mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt Status

Sanna sportfält/Tingvalla is – – 3 49 315 367 Pågår

Tåg i tid 6 8 167 115 208 504 Pågår

Färjestadsskolan – 1 5 74 132 212 pågår

Fredricelundsskolan – 0 15 86 97 198 Pågår

Sundsta-/älvkullegymnasiet 34 91 115 121 56 417 Avslutad

Vitsippans förskola – – 15 14 40 69 Avslutad

Skattkärrsskolan – – – 1 32 33 Pågår

KOMMENTARER TILL STÖRRE PROJEKT

Sanna sportfält/Tingvalla is
Projekten Sanna sportfält och Tingvalla is är båda i full produktion. Första etappen av Tingvalla is 
lämnades över till verksamheten under hösten 2021. När arenan står helt färdigt kommer det bli Sveriges 
största isyta under tak med tre isytor och gemensamma föreningsytor, kaféytor och läktare. Arenan ska 
stå klart hösten 2022 och både tidsplan och budget väntas hållas.

Byggnation pågår för projektet Sanna sportfält och det planeras för en kastplan, en inom- och utomhusarena 
och en konstgräsplan. En uppvärmd konstgräsplan stod klar hösten 2021 och kommer främst att nyttjas för 
träning och matcher för fotboll. Inomhusarenan kommer att innehålla ytor för tävling och träning men 
projektet är något försenat på grund av betongplattan behövde längre torktider än beräknat. Byggnation av 
utomhusarenan pågår och när den är klar kommer friidrott att där samsas med fotboll. Projekten inom 
Sanna sportfält håller budget och tidsplan. Anläggningen ska stå klar under senare delen av 2022.

Tåg-i-tid
Projektet Tåg-i-tid består av ett antal delprojekt. Vikenförbindelsen är tänkt att förbättra trafikflödet 
genom centrala Karlstad och förenkla det hållbara resandet till fots, cykel och buss. Etapp 1 och 2 är  
till största delen färdigställda och etapp 3 pågår enligt plan. Välsvikens förlängda mötesspår invigdes i 
december 2021. För mötesspåret i Väse pågår byggnation även under 2022 och förberedande VA-arbeten 
har gjorts. Rivning av godsmagasinet är genomförd. I samband med rivningen uppstod fördyringar bland 
annat på grund av föroreningar.

Färjestadsskolan
Bygget av den nya grundskolan på Färjestad går som planerat. Skolan kommer att ha en kapacitet för 
750 elever från förskoleklass till årskurs sex och den byggs i tre våningar. Idrottshallen som har fullstora 
mått besiktigades under hösten och nu bedrivs verksamhet både på dagtid för skolans idrottsundervisning 
och på kvällstid och helger av föreningslivet. Projektet följer uppsatt tidsplan och kommer troligtvis att 
gå något bättre än budget. Den nya skolan beräknas stå klar hösten 2022.
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Fredricelundsskolan
Det ska bli en skola för 350 elever upp till årskurs sex och en helt ny utemiljö. Ett helt nytt storkök  
ska byggas. Bygget är beräknat att stå klart 2022 och tidsplan och budget ser ut att hållas.

Sundsta-/Älvkullegymnasiet
Projektet har slutbesiktigats och den stora och flexibla gymnasieskolan invigdes i augusti 2021. Skolan är 
en av Sveriges största och modernaste gymnasieskolor. Skolan har plats för 2 000 elever och 250 lärare och 
personal och huset är byggt enligt miljöcertifieringen med en fasad av tegel och inslag av cederträ. Projektet 
höll tidsplan och gick ungefär sju procent bättre än budget vilket motsvara cirka 38 miljoner kronor.

Vitsippans förskola
Duvkullans förskola, före detta Vitsippan, slutbesiktigades i oktober. Fastigheten har byggts ut för att nu 
inrymma ytterligare avdelningar samtidigt som den befintliga byggnaden har byggts om och anpassats 
efter dagens behov. Förskolan innehåller nu totalt åtta avdelningar. Budget har överskridits med cirka 
3 miljoner kronor på grund av några oförutsedda händelser under rivningen.

På Solstadens sportcenter byggs en kastplan, en 
inomhusarena, en utomhusarena och en konstgräs-
plan. Konstgräsplanen stod klar under 2021 och 
såväl inomhusarena som utomhusarena står klara 
under 2022.
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STÖRRE EXPLOATERINGSPROJEKT
I tabellen nedan redovisas de större exploateringsprojekt som varit aktuella under 2021. För varje projekt 
redovisas utfall de senaste fem åren och status om de är pågående eller avslutade under året. Alla de 
redovisade projekten pågår även kommande år.

Belopp i mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt Status

Busterud 0 0 0 7 19 26 Pågår

Tullholmssågen – 0 1 15 18 34 Pågår

Kroppkärr Östra – – 0 6 14 20 Pågår

Kanoten Mitt – – – – 13 13 Pågår

Sundstatjärn/Sundstatorg 0 1 0 1 11 13 Pågår

KOMMENTARER TILL STÖRRE EXPLOATERINGSPROJEKT

Busterud
Strax öster om Alsters villaområde planeras det för ett nytt bostadsområde. Området ägs främst av privata 
fastighetsägare och bolag men det är kommunalt huvudmannaskap av allmänna anläggningar. Under 
första etappen har vatten och avlopp byggts ut enligt kommunens VA-plan. Utbyggnad av infrastruktur 
pågår och planeras färdigställas under 2022.

Tullholmssågen
Detaljplanen för området har vunnit laga kraft. Det planeras för ett stort antal bostäder, livsmedelsaffär, 
kajpromenad och bättre trafiklösning i området. Byggnationen pågår etappvis av både byggnader och 
infrastruktur. Kommunen bygger infrastrukturen i området såsom vatten och avlopp, gator, torg och parker.

Kroppkärr Östra
Ett nytt bostadsområde i den östra delen av Södra Kroppkärr växer fram. Planen är cirka 120 bostäder. 
Utbyggnad av infrastruktur är påbörjad och planeras vara klar år 2022 och först då kan bostadsbygg-
nationen komma i gång.

Kanoten Mitt
Kanoten Mitt är ett delprojekt inom inre hamn stadsdelsvision. Sista etappen av Packhusgatan fram till 
Sjömansgatan är utbyggd inom projektet Vikenförbindelsen. Omvandlingen av Bryggudden/Tygårdsviken 
pågår. Marken ägs till stor del av Löfbergs och kommunen har byggt ut infrastrukturen. Planering pågår 
för ombyggnad av miljön kring det före detta industrispåret längs Gazianteps torg.

Sundstatjärn/Sundsta torg
Planen för Sundsta torg är nya bostäder och ett torg omringat av handel. Det är externa exploatörer som 
planerar för bostadshus och kommunen har färdigställt ombyggnaden av VA. Projekteringen av allmän 
plats är klar och kommunen avvaktar nu fortsatt utbyggnad av infrastrukturen tills exploateringarna  
är klara.
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SÄRREDOVISNING  
AV VA-VERKSAMHET 

VA-verksamheten ska lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning och det görs genom att förvalta 
och utveckla våra anläggningar, bygga ut och rusta upp ledningsnätet och säkerhetsställa vattenförsörjning 
och avloppsrening till Karlstadsborna.

Verksamheten är helt taxefinansierad och organiserad i förvaltningsform under teknik- och 
fastighetsnämnden.

VA-verksamheten redovisar ett överskott på 5,8 miljoner kronor. Enligt lagen om allmänna vattentjänster 
(LAV) ska över- och underskott regleras genom en ökad eller minskad skuld till abonnenterna. Ingående 
skuld till abonnenterna 2021 var 4,8 miljoner kronor och efter reglering med årets resultat uppgick den 
utgående skulden till abonnenterna vid årets utgång 10,6 miljoner kronor. 

RESULTATRÄKNING

Belopp i mnkr Not
Bokslut 

2020
Bokslut 

2021

Verksamhetens intäkter 1 270 291

Verksamhetens kostnader 2 -231 -243

Avskrivningar 3, 6 -44 -43

Verksamhetens nettokostnader -5 5

Finansiella intäkter 4 1 1

Finansiella kostnader 5 -1 0

Resultat före bokslutsdisposition -5 6

Periodisering av intäkter, överuttag 5 -6

Årets resultat 0 0
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BALANSRÄKNING

Belopp i mnkr Not
Bokslut 

2020
Bokslut 

2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Tekniska anläggningar 3, 6 833 951

Pågående investeringar 7 170 86

Summa anläggningstillgångar 1 003 1 037

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 13 19

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 4 2

Pågående arbeten 11 0 0

Summa omsättningstillgångar 17 21

SUMMA TILLGÅNGAR 1 020 1 058

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Skulder

Långfristiga skulder

Långfristig skuld till kommunen 9 779 795

Investeringsfond 66 63

Förutbetalda anläggningsavgifter 165 184

Summa långfristiga skulder 1 010 1 042

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 10 16

Summa kortfristiga skulder 10 16

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 020 1 058
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NOTHÄNVISNINGAR 
Belopp i mnkr 2020 2021

Not 1 Verksamhetens intäkter

Brukningsavgifter 172,8 179,1

Anslutningsavgifter 5,3 6,0

Antennplatser 0,4 1,4

Upplösning av investeringsfond 3,1 3,2

Övriga intäkter 88,5 100,6

Summa 270,1 290,3

Not 2 Verksamhetens kostnader

Material 21,1 21,6

Personal 62,7 62,9

Bränsle, energi och vatten 10,9 16,2

Interna tjänster 8,9 11,0

Konsultkostnader 5,1 3,5

Transporter inklusive tippavgifter 12,2 14,3

Revision – –

Övriga kostnader 109,7 113,0

Summa 230,6 242,5

Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan genom komponentavskrivningsmetoden över den 
förväntade nyttjandeperioden

Not 4 Finansiella intäkter

Ränta avräkningssaldo 0,7 0,7

Internränta anläggningstillgångar 0,3 0,0

Dröjsmålsräntor 0,1 0,1

Summa 1,1 0,8

Not 5 Finansiella kostnader

Internränta på anläggningssaldo 1,1 0,0

Summa 1,1 0,0

Not 6 Tekniska anläggningar

Anskaffningar

Ingående balans 1 414,8 1 505,1

Omklassificering från pågående investeringar 93,7 160,8

Årets utrangeringar -3,4 –

Summa anskaffningar 1 505,1 1 665,9

Investeringsbidrag

Ingående balans 1,0 1,0

Omklassificering till investeringsfond – –

Summa investeringsbidrag 1,0 1,0
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Belopp i mnkr 2020 2021

Avskrivningar

Ingående balans 629,9 671,4

Omklassificering till investeringsfond – –

Avskrivning på utrangering -2,5 –

Årets återföring investeringsbidrag -0,1 -0,1

Årets avskrivningar 44,0 42,7

Summa avskrivningar 671,3 714,0

Bokfört värde 832,8 950,9

Not 7 Pågående investeringar

Anskaffningsvärde 155,5 170,1

Investerat under året 108,3 76,5

Omklassificering till tekniska anläggningar -93,7 -160,8

Summa pågående investeringar 170,1 85,8

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga upplupna intäkter 2,5 2,4

Förutbetalda kostnader 1,2 –

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3,7 2,4

Not 9 Långfristiga skulder

Lån från kommunen 778,6 795,5

Förutbetalda anslutningsavgifter 164,9 184,4

Investeringsfond 65,8 62,7

Summa långfristiga skulder 1 009,3 1 042,6

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner 3,5 3,1

Skadeståndsärenden 1,9 2,1

Upplupna kostnader leverantörsfakturor 0,1 0,1

Förutbetalda intäkter – –

Förutbetalda intäkter från överuttag 4,8 10,6

Summa 10,3 15,9

Not 11 Pågående arbeten

Ej fakturerade arbeten 0,0 0,1
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VERKS AMHE T INOM BOL AG ,  S T I F T EL SER OCH KOMMUNALFÖRBUND

VERKSAMHET  
INOM BOLAG, 
STIFTELSER OCH 
KOMMUNALFÖRBUND

Vi verkar bland annat för  
att utveckla bostäder som  
möter Karlstadsbornas behov,  
vi bygger ut fjärrvärmeverk- 
samheten, medverkar till fiber-
anslutning i hela kommunen.
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KONCERNEN KARLSTADS STADSHUS AB
Översikt (mnkr) 2020 2021

Nettoomsättning 1 549,5 2 113,1

Resultat efter finansiella poster 186,1 285,2

Årets resultat 171,9 253,7

Balansomslutning 5 459,5 5 957,2

Årets nettoinvesteringar 352,2 404,0

Soliditet (%) 39,4 40,7

Årsarbetare (antal) 429 420

Sammantaget för koncernen Karlstads Stadshus AB redovisades ett resultat efter finansiella poster  
på 285,2 miljoner kronor (År 2020: 186,1 miljoner kronor). Av detta resultat genererades merparten  
inom energi- och bostadssektorn. Utfallet blev 73,0 miljoner kronor högre än vad som budgeterades  
på koncernnivå där Karlstads Energi AB har den största positiva avvikelsen inom fjärrverksamheten.

KARLSTADS STADSHUS AB, MODERBOLAG
Översikt (mnkr) 2020 2021

Nettoomsättning 0 0

Resultat efter finansiella poster 16,3 27,9

Årets resultat 23,5 34,3

Balansomslutning 711,5 745,2

Årets nettoinvesteringar 0 8

Soliditet (%) 26,9 30,3

Årsarbetare (antal) 0 0

Karlstads Stadshus AB, moderbolaget, har till uppgift att samordna verksamheten i de kommunala 
bolagen i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande samt att fullgöra bolagets övriga verksamheter.

KONCERNEN KARLSTADS 
STADSHUS AB 
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Karlstads Stadshus AB presenterade ett helårsresultat efter finansiella poster på 27,9 miljoner kronor, 
vilket var 35,2 miljoner kronor bättre än prognostiserat resultat vid delårsrapporten. Den främsta orsaken 
till förbättringen var att det i resultatet ingick utdelning från Karlstads Bostads AB på 35 miljoner 
kronor. Andra förklaringar till det bättre resultatet var reavinst vid försäljning av andelar i Karlstad 
Airport AB till Region Värmland på 5,2 miljoner kronor. Region Värmland har blivit delägare i Karlstad 
Airport AB med 5 procent. Kostnaderna för marknadsföring minskade till följd av att bland annat 
Svenska Rallyt blev inställt år 2021.

Under året fortsatte arbetet med att stärka kopplingen mellan den kommunkoncernövergripande  
verksamhetsstyrningen och ägarstyrningen inom koncernen Karlstads Stadshus AB där en översyn  
av de bolagsspecifika målen har genomförts.

KARLSTADS ENERGI AB
Översikt (mnkr) 2020 2021

Nettoomsättning 797,5 1 353,6

Resultat efter finansiella poster 110,3 267,7

Årets resultat 70,2 130,4

Balansomslutning 1 842,4 2 157,5

Årets nettoinvesteringar 51,2 55,9

Soliditet (%) 56 52

Årsarbetare (antal) 155 150

Karlstads Energi AB är ett helägt kommunalt bolag som bedriver verksamhet inom fjärrvärme, energi-
tjänster, elhandel, elproduktion, renhållningsskyldigheten samt övrig renhållningsverksamhet. Karlstads 
Energi AB äger också 100 procent av aktierna i Vindpark Vänern Kraft AB.

Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på 267,7 miljoner kronor vilket är 170,5 miljoner 
kronor bättre än budgeterat. I resultatet för år 2021 ingår en anteciperad utdelning från Vindpark Vänern 
med 130,5 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster exklusive utdelningen är 137,2 miljoner 
kronor vilket är 40,2 miljoner kronor bättre än budget.

Fjärrvärmeverksamheten redovisade ett rekordhögt rörelseresultat och det förklaras med de större energi-
intäkter från fjärrvärmeförsäljningen på grund av väsentligt högre elintäkter, större försäljningsvolym 
samt något större effektavgifter.

Elhandelsverksamheten hade en kraftigt negativ resultatutveckling i slutet av året och det berodde på  
en försämrad marginal till de produkter som hade ett fast pris gentemot kund. Kunderna förbrukade  
mer volym än vad som förväntats och därmed prissäkrat. Överskjutande volym fick verksamheten köpa  
in till höga spotpriser vilket försämrade resultatet kraftigt.



 KARLSTADS KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2021 123

VERKS AMHE T INOM BOL AG ,  S T I F T EL SER OCH KOMMUNALFÖRBUND

Bolaget fick ännu en gång höga betyg vid den årliga mätningen av kundnöjdhet via Svensk KvalitetsIndex  
och det blev förstaplaceringar avseende fjärrvärmens kunder samt en tredjeplacering avseende bolagets 
ranking från elhandelskunderna.

Kommunfullmäktige beslöt i september 2021 att godkänna etablering av fjärrkyla i centrala Karlstad. 
Bolaget bedömer etablering av fjärrkyla i Karlstad som ett viktigt strategiskt ställningstagande. Bolaget 
anser att det viktigt att öka konkurrenskraft och kunna erbjuda produkter och tjänster som efterfrågas. 
Fjärrkyla är ett viktigt komplement till fjärrvärmeaffären. 

KARLSTADS EL- OCH STADSNÄT AB
Översikt (mnkr) 2020 2021

Nettoomsättning 237 254

Resultat efter finansiella poster 77,2 83,4

Årets resultat 6 0,1

Balansomslutning 852,5 951,8

Årets nettoinvesteringar 101,2 127,3

Soliditet (%) 55 55

Årsarbetare (antal) 82 87

Karlstads El- och Stadsnät AB är ett helägt kommunalt bolag med uppdrag att driva nätverksamhet  
för överföring av elektricitet och bredbandstjänster.

Bolaget redovisade ett resultat efter finansiella poster på 83,4 miljoner kronor och förbättringen berodde 
bland annat på högre anslutningsavgifter, ökade intäkter från tjänsteleverantörer och näthyror, lägre 
personalkostnader och lägre avskrivningskostnader på grund av senareläggning av vissa investeringsprojekt.

Elnätsverksamheten är reglerad i Ellagen och har en intäktsram att förhålla sig till. Intäktsramarna 
reglerar vad företagen får ta ut i avgifter från sina kunder. Bolagets intäktsram för åren 2020 till 2023 
uppgår till 527,2 miljoner kronor. Utöver detta har bolaget ett outnyttjat utrymme från perioderna 2012 
till 2015 och 2016 till 2019. Genom ett regeringsbeslut 2018 minskade intäktsramen kraftigt. Bolaget 
överklagade intäktsramen tillsammans med drygt nittio andra elnätsföretag och förvaltningsrätten gav 
elnätsföretagen rätt på flera punkter. Energimarknadsinspektionen (Ei) överklagade domarna och i 
november 2021 meddelade Kammarrätten att de tar upp målen för en ny prövning.

Tillgänglighet på elnäts- och kommunikationsleveranser ligger fortsatt på en hög nivå, 99,99 procent. 
Det totala antalet driftsstörningar och planerade avbrott var 159 till antalet och utav dessa var cirka 
85 planerade avbrott.

Bolagets anslutningstakt för villor under 2021 uppgick till 847. Det var 326 villor som avsåg fiber till 
byn och 521 villor som avsåg tätort. Indikatorn andelen hushåll som har tillgång till fast bredband om 
minst 1 Gbit/s uppgick till 97,42 procent och för riket låg motsvarande siffra på 95,28 procent. 
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KARLSTADS BOSTADS AB
Översikt (mnkr) 2020 2021

Nettoomsättning 557,7 565,2

Resultat efter finansiella poster 138,8 139,3

Årets resultat 109,7 111,8

Balansomslutning 2 721,4 2 842,3

Årets nettoinvesteringar 128,9 202,7

Soliditet (%) 38 39,3

Årsarbetare (antal) 119 115

Karlstads Bostads AB är ett helägt kommunalt bolag med ändamål att främja bostadsförsörjningen  
i kommunen. Bolaget äger och förvaltar cirka 7 500 lägenheter. Fastighetsbeståndet innehåller en  
blandning av nya och äldre bostäder, koncentrerat till Karlstads tätort.

Bolaget redovisade ett helårsresultat efter finansiella poster på 139,3 miljoner kronor vilket var  
11,0 miljoner kronor högre än budget. Minskade personalkostnader och lägre avskrivningskostnader  
var några av förklaringarna till det positiva resultatet.

Hyresförhandlingen om 2021 års hyreshöjning resulterade i en höjning med 1 procent för bostäder från 
och med 1 februari 2021.

Bolaget genomför årligen en intern marknadsvärdering av sitt fastighetsbestånd. Den genomförda  
värderingen per sista december 2021 indikerade att beståndet som helhet hade ett marknadsvärde på 
5,9 miljarder kronor (det bokförda värdet uppgår till 2,4 miljarder kronor).

Karlstads Bostads AB har som målsättning att bygga 500 lägenheter under åren 2021 till 2025 och 
strategin för att nå dit är bland annat förtätningar på egen mark, förvärva ny mark och byggrätter, bygga 
om lokaler till bostäder och medverka i stadsutvecklingsprojekt. Under 2021 fattade bolaget investerings-
beslut om 62 lägenheter inom Blodklövern 1 på Östra Jakobsberg och fyra lägenheter i Väse. Totalt finns 
projekt i olika faser i projektportföljen om minst 600 lägenheter.

Förebyggande insatser i syfte att öka möjligheter till kvarboende, ett tryggt boende och för att minska 
risken för hyresförluster är viktigt. Bolaget arbetar även med bostadssociala kontrakt, kommunala hyres-
garantier samt hyresgarantier för försörjningsstöd. Bolaget har lämnat 69 lägenheter till kommunens 
bostadssociala behov vilket innebar cirka 10 procent av de omsatta lägenheterna.
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KARLSTADS PARKERINGS AB
Översikt (mnkr) 2020 2021

Nettoomsättning 31,5 32,4

Resultat efter finansiella poster 3,1 5

Årets resultat 0 0

Balansomslutning 15,4 16

Årets nettoinvesteringar 2,7 0

Soliditet (%) 20,4 19,7

Årsarbetare (antal) 4 4

Karlstads Parkerings AB är ett helägt kommunalt bolag som har uppdraget att dels ansvara för  
utveckling av parkeringslösningar dels driva parkeringsrörelse.

Vid 2021 års utgång hade bolaget ansvar för cirka 1 550 platser på allmän platsmark och knappt 
2 900 parkeringsplatser på kvartersmark. Viss förändring av parkeringsbeståndet har skett under året  
där några kvartersmarksparkeringar har utgått ur arrendet på grund av att marken berörs av annan 
bebyggelse och några har tillkommit.

Bolaget redovisade ett resultat efter finansiella poster på 5,0 miljoner kronor vilket var 1,9 miljoner 
kronor över budget. Parkeringsplatsernas beläggningsgrad steg avsevärt under årets sista månader och 
parkeringsintäkterna redovisade ett litet positivt utfall jämfört med budget.

Bolaget hade vid årets utgång 32 laddpunkter fördelade på åtta olika områden. Laddningspunkterna 
användes dubbelt så mycket år 2021 jämfört med 2020. Det ekonomiska resultatet för laddplatser blev 
dock fortfarande negativt samt att det var lägre beläggningsgrad jämfört med vanliga parkeringsplatser. 

MARIEBERGSSKOGEN AB
Översikt (mnkr) 2020 2021

Nettoomsättning 7,4 6,1

Resultat efter finansiella poster -24,6 -25,3

Årets resultat 0,1 0,2

Balansomslutning 30,7 35,9

Årets nettoinvesteringar 1,2 0,3

Soliditet (%) 82 85

Årsarbetare (antal) 33 32
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Mariebergsskogens AB har som uppgift att förvalta och utveckla stadsparken Mariebergsskogen  
med en inriktning mot natur- och kulturområde.

Mariebergsskogen AB redovisade ett resultat på -25,3 miljoner kronor, vilket var något bättre än  
bedömningen vid delårsbokslutet och bättre än budget. Intäkterna blev lägre än budget på grund  
av minskad försäljning, ingen hyresgäst Terrassen och uppsagd lokal i Holken.

Den förvaltande delen av verksamheten som drift, skötsel, underhåll och djurhållning har genomförts 
relativt planenligt. Den publika delen med programverksamhet, aktiviteter, evenemang och öppethållande 
av serveringar och Naturum Värmland har påverkats mer under året. Mariebergsskogens besökare har 
trots allt troget vistats i parken i stor omfattning vilket återspeglar sig i besökssiffrorna som under 2021 
uppgick till 532 000 besök.

KARLSTAD AIRPORT AB
Översikt (mnkr) 2020 2021

Nettoomsättning 12,7 12,6

Resultat efter finansiella poster -29,3 -32,2

Årets resultat 3 -0,4

Balansomslutning 178,5 184,8

Årets nettoinvesteringar 67 23,8

Soliditet (%) 32,3 29,4

Karlstad Airport AB bedriver flygplatsverksamhet med tillhörande tjänster vid Karlstads flygplats. 
Målsättningen är att tillhandhålla en flygplats för invånare och näringslivet i Karlstads kommun och 
Värmlandsregionen. Bolaget ägs till 95 procent av Karlstads Stadshus AB och 5 procent ägs av Region 
Värmland.

Bolaget redovisade ett helårsresultat efter finansiella poster på -34,0 miljoner kronor vilket är något 
bättre i förhållande till budget 2021. Bolagets verksamhet har i hög grad påverkats av coronapandemin. 
Den aktivitet som skett på flygplatsen har, i allt väsentligt, varit i form av samhällsnyttig trafik såsom 
till exempel ambulanstransporter och brandflyg. I november startade vinterchartern med en avgång  
i veckan som fortsatte året ut.

För 2021 har bolaget fått statlig ersättning för att vara en av utsedda temporära beredskapsflygplatser. 
Karlstads flygplats är även föreslagen som en permanent Beredskapsflygplats i en tidigare utredning  
av Trafikverket men inga regeringsbeslut har ännu tagits.
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MITTNÄT AB
Översikt (mnkr) 2020 2021

Nettoomsättning 8,9 9,5

Resultat efter finansiella poster 0,2 0,1

Årets resultat 0 0

Balansomslutning 3,2 4,2

Årets nettoinvesteringar 2,8 1

Soliditet (%) 67 53

Årsarbetare (antal) 0 0

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 bedriver en slags självkostnadsverksamhet och hanterar främst viss utrustning samt köp och  
sälj av tjänster till sina ägare.

Bolaget har under 2021 förvärvat 25 procent av aktierna i bolaget Nodena AB. Nodena AB är ett  
samverkansbolag med närliggande stadsnät runt nationella kapacitetsaffärer.

Nettoomsättningen uppgick till 9,5 miljoner kronor och utfallet var något bättre än budget. Den  
positiva avvikelsen berodde på mer intäkter från uthyrning av fiber och kapacitet och mer affärer  
mellan vissa stadsnät än budgeterat. Årets rörelseresultat uppgick till 0,1 miljoner kronor.

VINDPARK VÄNERN KRAFT AB
Översikt (mnkr) 2020 2021

Nettoomsättning 2,4 0

Resultat efter finansiella poster -0,4 -0,1

Årets resultat 70,4 144,2

Balansomslutning 81,5 154,8

Årets nettoinvesteringar 0 0

Soliditet (%) 99,8 99,9

Årsarbetare (antal) 0 0

Vindpark Vänern kraft AB ägs till 100 procent av Karlstads Energi AB.

Bolaget resultat efter finansiella poster uppgår till -0,1 miljoner kronor. Bolaget bedriver ingen  
verksamhet och uppgiften är att förvalta det underskottsavdrag som finns.
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STIFTELSEN KARLSTADSHUS
Översikt (mnkr) 2020 2021

Nettoomsättning 114,2 115

Resultat efter finansiella poster 9,5 4,7

Årets resultat 6,4 5,2

Balansomslutning 493,7 536,4

Årets nettoinvesteringar 41,8 40,6

Soliditet (%) 24,0 23,1

Årsarbetare (antal) 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 cirka 2,4 miljarder 
kronor. Riksbyggen svarar för teknisk och ekonomisk förvaltning av stiftelsens bostäder.

Kommunens andel av stiftelsens resultat efter finansiella poster uppgick till 4,7 miljoner kronor (År 2020: 
9,5 miljoner kronor) vilket är drygt 1,0 miljoner kronor sämre än budgeterat. Resultatförsämringen 
jämfört med 2020 berodde till stor del på stigande elpriser och ökad fjärrvärmeförbrukning samt ett 
högre antal evakueringslägenheter på grund av ROT projekt. Hyrorna höjdes den 1 januari år 2021  
med 1,15 procent.

Stiftelsen hade under året en god efterfrågan på hyresrätter även om en viss avmattning kunde skönjas. 
Studentbostäderna hade en högre uthyrningsfrekvens än föregående år. Stiftelsen har enligt överens-
kommelse med Karlstads kommun fördelat ut fem lägenheter för bostadssociala ändamål och 6 lägenheter 
för migrationsboende.

Stiftelsen karlstadshus, tillsammans med ett antal andra aktörer, startade upp arbetet med att realisera 
Klara park som är en expansion av centrumnära bostäder i området Klara i Karlstad.

ÖVRIGA BOLAG, STIFTELSER  
OCH KOMMUNALFÖRBUND 



 KARLSTADS KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2021 129

VERKS AMHE T INOM BOL AG ,  S T I F T EL SER OCH KOMMUNALFÖRBUND

KARLSTADSREGIONENS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
Översikt (mnkr) 2020 2021

Nettoomsättning 85,1 89,7

Resultat efter finansiella poster 1,2 -1,1

Årets resultat 1,2 -1,1

Balansomslutning 71,2 85

Årets nettoinvesteringar 4,7 4,6

Soliditet (%) 33,8 27

Årsarbetare (antal) 51 54

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 uppgick till -1,1 miljoner kronor (År 2020: 1,2 miljoner kronor)  
vilket var 0,7 miljoner kronor bättre än budget.

Bolaget hade högre intäkter från fakturering av onödiga larm och restvärdesarbete än förväntat och 
minskade kostnader för utebliven intern kompetensutveckling och vidareutbildning på grund av 
coronapandemin.

Nya parametrar gällande livslängdsantagandet i pensionsskuldsberäkningen ledde till ökade kostnader  
för avsättning till pensioner som belastade resultatet.

Förbundet har stöttat förbundskommunerna under coronapandemin med kunskap i stabsmetodik samt 
med resurser för att bemanna funktioner i Karlstads kommuns arbete med hantering av coronakrisen.

VÄNERHAMN AB
Översikt (mnkr) 2020 2021

Nettoomsättning 52,5 54,4

Resultat efter finansiella poster 4,1 4,3

Årets resultat 3 3,3

Balansomslutning 62,9 63,2

Årets nettoinvesteringar 4 1,7

Soliditet (%) 72 75

Årsarbetare (antal) 34 35

Vänerhamn AB bedriver olika former av hamnverksamhet i större hamnar vid Vänern. Dessutom bedrivs 
bogserbåts- och isbrytningsverksamhet. Bolaget ägs till övervägande del av de kring Vänern gränsande 
kommunerna. Kommunens ägarandel utgör 31 procent.

Kommunens andel av årets resultat efter finansiella poster uppgick till 4,3 miljoner kronor vilket var 
något högre än budget.
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Bolagets sjögodsvolym ökade med två procent medan landgodsvolymen ökade med sju procent jämfört 
med 2020. Totalt hanterades 2,6 miljoner kronor gods av Vänerhamn AB och det är en ökning med  
fyra procent.

Årets investeringar har bestått i omfattande reinvesteringar i maskiner och hanteringsutrustning  
i de olika hamnarna samt miljöinvesteringar i form av elbil och eldriven papperstruck.

VISIT KARLSTAD AB
Översikt (mnkr) 2020 2021

Nettoomsättning 5 7,1

Resultat efter finansiella poster -2,8 -1,8

Årets resultat -2,8 -1,8

Balansomslutning 5,6 7,5

Årets nettoinvesteringar 0,8 0,6

Soliditet (%) 34 26

Årsarbetare (antal) 15 11

Visit Karlstad AB har till uppdrag att samordna och utveckla regionens attraktionskraft inom besöks-
näringen. En stor uppgift är att driva kultur- och kongressanläggningen KCCC.

Kommunens andel av årets resultat efter finansiella poster uppgick till -1,8 miljoner kronor (År 2020: 
-2,9 miljoner kronor) vilket är något bättre jämfört med budget.

Verksamhetsåret 2021 drabbades väldigt hårt av de restriktioner som infördes för mötesanläggningar och 
restauranger på grund av coronapandemin. Under perioden januari till oktober minskade nettoomsätt-
ningen med 80 procent i förhållande till föregående år. Verksamheten har varit inriktad på nödvändiga 
kostnadsbesparingar och anpassningar av verksamheten utifrån de minskade intäkterna. Statligt stöd  
för korttidspermitteringar och omställningsstöd erhölls. Under de sista månaderna då restriktionerna 
delvis släppte levererade verksamheten några bra månader som låg i paritet med ett normalår när det 
gäller omsättning.

TÅSAN KRAFT AB
Översikt (mnkr) 2020 2021

Nettoomsättning 12,3 14,4

Resultat efter finansiella poster 0 0

Årets resultat 0,1 0,2

Balansomslutning 101,1 102,3

Årets nettoinvesteringar 2,2 0,9

Soliditet (%) 4 4

Årsarbetare (antal) 0 0

Tåsan kraft AB ägs tillsammans med Fortum Sverige AB och bedriver produktion av el via vattenkraft-
verk i norra Värmland. Kommunens andel är 60 procent. Delägarna köper den producerade elen till 
självkostnadspris vilket innebär att bolaget redovisar ett nollresultat. Drift och underhåll av bolagets 
anläggningar sköts av extern partner.
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Tillrinningen under året var något sämre än normalt. Sammantaget producerades cirka 123 GWh vilket 
var fem procent sämre än produktionen år 2020.

Damminspektion och dammtillsyn har utförts enligt kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet och 
inga stora avvikelser noterades. Drift- och underhållskostnader blev något lägre jämfört med 2020 på 
grund av av färre underhållsinsatser.

STIFTELSEN KARLSTAD STUDENTBOSTÄDER
Översikt (mnkr) 2020 2021

Nettoomsättning 1,8 1,5

Resultat efter finansiella poster 0,3 -0,1

Årets resultat 0,3 -0,1

Balansomslutning 10,3 10,3

Årets nettoinvesteringar 0 0

Soliditet (%) 98,6 98

Årsarbetare (antal) 0 0

Stiftelsen har till ändamål att tillgodose bostadsbehovet för studerande och ingår till 100 procent i 
kommunkoncernen. Stiftelsen Karlstad Studentbostäder äger 58 bostadsrättslägenheter på området  
Rud i Karlstad.

Under 2021 har samarbetsavtalet med Karlstads Bostads AB gällande uthyrning av de 58 bostadsrättslägen-
heterna upphört vilket ledde till att flera av bolagets lägenheter inte kunde hyras ut inför höstterminens 
start. Innan det är klart med ny samarbetspartner kan inte nya avtal tecknas för uthyrning av lägenheterna.

KARLSTAD-GRUMS VATTENVERKSFÖRBUND
Översikt (mnkr) 2020 2021

Nettoomsättning 2,2 2,2

Resultat efter finansiella poster 0 0

Årets resultat 0 0

Balansomslutning 8,4 8,5

Årets nettoinvesteringar 0,3 0,1

Soliditet (procent) 21,4 26,6

Årsarbetare (antal) 0 0

Karlstad-Grums Vattenverksförbund är ett kommunalförbund som äger två vattenverk belägna i Karlstads 
kommuns västra delar. Kommunens andel i kommunalförbundet bestäms av försåld vattenmängd som för 
tillfället uppgår till 42 procent.

För år 2021 budgeterade förbundet ett resultat på 0 kronor. Medlemskommunerna betalar kostnaderna 
för förbundets verksamhet genom ersättningar motsvarande respektive kommuns andel av den totala 
årliga vattenförbrukningen. Resultat efter finansiella poster uppgår till 0,4 miljoner kronor. Högt elpris i 
slutet av året, lägre kemikaliekostnader än budgeterat och lägre kostnader för köpta tjänster och konsulter 
var några avvikelser mot budget.



Karlstads kommun, kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad.
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