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Sitter i skrivande stund och ser ut genom 
fönstret och vi är mitt i sportlovet. Det har va-
rit ett mycket speciellt år även i år med den 
pandemi som fortfarande pågår. Nu har ekono-
miavdelningen summerat våra räkenskaper för 
2021 och det är fantastiska siffror med ett 
överskott på hela 16,4 mkr, det sjunde året i 
rad med överskott.   
 
Det är positivt att alla verksamheterna klarade 
av att gå plus mot budget: 

▪ Kommunledning +2,3 mkr. 
▪ Omsorg o stöd +0,8. 
▪ Lärande o stöd +2,6. 
▪ Service +1,2. 

Utöver ovanstående hade kommunen 
8 mkr i överskott på mer skatter och 
statsbidrag än budgeterat.  
 
Det har varit ett år där pandemin har 
fortsatt påverka negativt, där främst 
äldreomsorgen har fått dra ett tungt 
lass under pandemin med hög belastning och 
stora utmaningar. De har lyckats bedriva en 
bra verksamhet, trots tidvis hög sjukfrånvaro 
och många nya rekommendationer från myn-
digheter och smittskydd, som har ställt stora 
krav på anpassningar i verksamheterna.  
 
Lärande och stöd har även de gjort ett fortsatt 
fantastisk jobb och visar ett plus på 2,6 mkr. 
Där pågår också en omfattande renovering på 
Forsnässkolan som nu går in i fas 3 kan man 
säga, då utemiljön håller på att förbättras och 
en ombyggnad av köket inleds vilket naturligt-
vis är en viktig satsning för att få attraktiva 
och ändamålsenliga lokaler. En stor eloge till 
hela verksamheten. IFO hade ett överskott och 
där har man fortsatt göra ett otroligt jobb för 
att hålla kostnaderna nere och man har även en 
mycket hög måluppfyllelse.  
 

Service har ett plus på 1,2 mkr. och även under 
2021 har stora investeringar gjorts, till exem-
pel fortsatt underhåll av vägar, upprustningen 
av Forsnässkolan som går vidare som jag be-
rörde tidigare, fiberutbyggnaden, med mera. 
Även här finns en bra måluppfyllelse.  
 
Andelen arbetslösa i Munkfors var 9,2% i de-
cember, snittet i Värmland var lite lägre med 
7,3%, så vi har fortfarande en resa kvar där för 
att få flera i arbete och i egen försörjning till-
sammans med arbetsförmedlingen och vårt nä-
ringsliv. 

 
Tyvärr bröt vi år 2019 den trend som vi 
haft under sex år på raken med en positiv 
befolkningsutveckling. År 2020 blev vi -
15 färre och 2021 slutade med -45 invå-
nare. Men andra halvåret ökade vi med 
+11 och jag hoppas att den positiva ut-
vecklingen fortsätter. 
 

Nu har vi kommit någon månad in på det nya 
året och vi undrar hur det kommer att gå med 
pandemin och vaccineringen, men vi har också 
osäkerheten med konjunkturen. Det gör att vi 
avvaktar med budgetarbetet och planerar att ha 
en budget på plats i november inför 2023. Vi 
kommer naturligtvis att arbeta med våra ana-
lyser och att ta kloka beslut efter dessa. Några 
av våra större utmaningar är att fortsätta på 
den inslagna vägen med att jobba på attrakt-
ionskraften för såväl näringslivet som kommu-
ninvånarna. Exempel på andra viktiga frågor 
förutom kommunens vanliga verksamheter är 
bostadsbyggande och folkhälsa. 
 
Avslutningsvis vill jag passa på och framföra 
ett stort tack till alla medarbetare och förtroen-
devalda för ett mycket gott samarbete under 
2021 och hoppas att vi snart kan lägga denna 
pandemi bakom oss.  
 

INLEDNING 

KOMMUNSTYRELSENS  
ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Mathias Lindquist, Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunkoncernen omfattar Munkfors 
kommun med dess nämnder samt företag 
som kommunen på grund av andelsinnehav 
har ett bestämmande eller betydande infly-
tande över. 
 

Som dotterbolag i kommunkoncernen räknas 
företag som kommunen på grund av röstan-
delsmajoritet har ett bestämmande inflytande 
över (mer än 50 %). Företag där kommunen 
har ett betydande inflytande och äger minst 20 
% och högst 50 % är att betrakta som intresse-
företag. 
 
I kommunkoncernen ingår Munkfors kommun, 
dotterbolagen Munkforsbostäder AB med 100 
% och Munkfors Energi AB med 60 %.  
 

 
EJ KONSOLIDERADE ORGANISAT-
IONER 
Kommunen har även inflytande i fler företag 
och föreningar. Omfattningen och väsentlig-
hetsprincipen har varit vägledande vid bedöm-
ningen att följande organisationer inte skall rä-
knas med i den sammanställda redovisningen: 
 
• Karlstadsregionens räddningstjänstför-

bund 
• Hjälpmedelsnämnden i Värmland 
• Värmlands läns kalkningsförbund 
• Klarälvdalens samordningsförbund Fors-

haga-Munkfors-Hagfors 
• Region Värmland 
• Stiftelsen Erlandergården 
• Drifts- och servicenämnden 
• MittNät AB 

  

INLEDNING 

ORGANISATIONSÖVERSIKT 

 
Kommunfullmäktige 

Ordf. Pia Falk (S) 

Munkfors Energi AB 
60 % 

Kommunstyrelsen 
Ordf. Mathias Lindqvist (S) 

 
Utkottet för Omsorg och stöd 
Utskottet för Lärande och stöd 

Utskottet för Service 

Valberedning 
Ordf. Birgitta Nilsson (S) 

Kommunrevisionen 
Ordf. Mats Almemark (L) 

Munkforsbostäder AB 
100 % 

Valnämnden 
Ordf. Anette Felixson (S) 

Överförmyndarnämnden 
Gemensamt med Forshaga, 

 Hagfors, Kil och Grums 
 kommuner 

Miljö- och byggnämnd 
Gemensamt med Forshaga kom-

mun 

Kommunförvaltning 
Kommunchef: Jan-Olof Appel 

 
Kommunledningskontoret 

Enheten för Omsorg och stöd 
Enheten för Lärande och stöd 

Enheten för Service 
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Så här får kommunen sina pengar… 
 
43 %  kommer från skatter 
41 %  kommer från statsbidrag & utjämning 
7 %  kommer från taxor & avgifter 
6 %  kommer från försäljning 
3%  kommer från hyror & arrenden 
 

 
… och 100 kronor i skatt till kommunen användes så här under året: 

 
…fördelat per kostnadsslag… 
64  kronor till personalkostnader 
11  kronor till övriga verksamhetskostnader 
9  kronor till köpt verksamhet 
6  kronor till bidrag  
4  kronor till lokaler 
2  kronor till entreprenad 
2  kronor till uppvärmning & VA 
2  kronor till Material mm 
0,3  kronor till finansiella kostnader 

    
 
…eller fördelat per verksamhet 
31  kronor till vård och äldreomsorg 
27  kronor till för- och grundskola 
9  kronor till LSS-verksamhet 
9  kronor till kommunövergrip. Verks. 
7  kronor till gymnasie- och vuxenskola 
7  kronor till individ- och familjeomsorg 
3  kronor till teknisk verksamhet 
3  kronor till räddningstjänst 
2  kronor till fritidsverksamhet 
1  kronor till kulturverksamhet 
0,5  kronor till miljö- och hälsoskydd 
0,6  kronor till turism 
0,2  kronor till näringslivsåtgärder 
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FEM ÅR I SAMMANDRAG 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Allmänt      
Antal invånare  3 763 3 789 3 740 3 725 3 380 
           
Skattekraft, % 82 81 81 80 80 
           
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:           
Total kommunal skattesats, kr 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 
- varav kommunalskatt, kr 22,50 22,50 22,02 22,02 22,02 
- varav regionskatt, kr 11,20 11,20 11,68 11,68 11,68 
Begravningsavgift Munkfors/Ransäter, kr 0,246 0,242 0,253 0,253 0,253 
           
Resultat           
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar, mkr 232,5 236,8 240,8 255,6 260,9 
Verksamhetens nettokostnader, mkr -218,2 -230,9 -235,1 -244,5 -245,1 
Verksamhetens nettokostnader, tkr/inv -58,3 -60,9 -62,9 -66,0 -67,0 
Nämndernas budgetavvikelser, mkr 6,1 5,5 6,5 5,3 7,0 
Finansnetto, mkr 0,9 1,2 1,0 0,8 0,6 
Årets resultat kommunen, mkr 15,2 7,0 6,5 11,9 16,4 
Årets resultat koncernen, mkr 20,3 11,1 11,0 16,4 23,9 
Balansnivå kommunen, (intäkter/kostn) % 104,6 102,1 102,0 103,0 104,7 
           
Balans           
Nettoinvesteringar, mkr 28,3 19,3 22,8 15,3 70,7 
Låneskuld, mkr 88,3 84,3 80,2 84,2 89,0 
Borgensåtaganden, mkr 119,4 110,6 116,2 101,6 85,6 
Soliditet, enl balansräkning, % 49 48 52 52 53 
Soliditet, inkl. pensionsåtag. före 1998, % 16 16 20 23 26 
           
Personal           
Antal tillsvidareanställda 323 301 317 326 326 
Antal årsarbetare 319 296 310 318 319 
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BERÄTTELSE 



 7 

SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING 
Informationen i detta avsnitt är hämtad från 
cirkulär 20:49 Budgetförutsättningar för åren 
2021-2025 från Sveriges Kommuner och Reg-
ioner (SKR) december 2021. 
 
BNP-nivån är nu återhämtad i många länder 
men inte antalet arbetade timmar. Samtidigt 
har inflationen stigit till höga nivåer i främst 
USA. I takt med ökad vaccinationsgrad i värl-
den antas pandemin utgöra ett gradvis mindre 
hot för världsekonomin Trots vissa negativa 
effekter av höga energipriser och högre räntor 
i USA är den globala ekonomiska utveckl-
ingen framöver stark, återhämtningen mot 
trend fortgår. Speciellt när hushållens kon-
sumtion växlar tillbaka mot tjänstebran-
scherna. 
 
BNP ökar enligt SKR:s bedömning med 4,6 
procent i år och 3,3 procent 2022, samtidigt 
som arbetslösheten börjar falla tillbaka lång-
samt. Framöver ser vi en normalisering även 
på arbetsmarknaden, efter en kraftig ökning 
av antalet arbetade timmar 2022, men även 
starkt 2023. Det bidrar till att skatteunderlaget 
ökar kraftigt i år och nästa år. Inflationen fall-
ler tillbaka under 2022, efter att ha drivits upp 
i år av höga energipriser. 

 
Vår prognos för 2021 och 2022 är att den 
snabba konjunkturåterhämtningen innebär 
höga tillväxttal för BNP och arbetade timmar. 
Det är den viktigaste förklaringen till att vi 
räknar med stark ökning av skatteunderlaget 
dessa år, mer än 4 procent per år i 

underliggande takt. Det är främst lönesum-
man som driver uppgången, men nästa år bi-
drar även den största höjningen av de in-
komstanknutna pensionerna på några år. 
Nästa år hålls dock skatteunderlagets faktiska 
ökning tillbaka av en höjning av grundavdra-
gen för personer som fyllt 65 år, i enlighet 
med den gemensamma budgetreservationen 
från M+KD+SD som riksdagen antagit. 
 
BEFOLKNING 
Under 2021 minskade befolkningen med -45 
personer från 3725 till 3680 (år 2020 -15, 
2019 -49, 2018 +26, 2017 +25, 2016 +75). 
Förändringen bestod av flyttnetto -19 och fö-
delsenetto -29 (justeringar 3).   
 

Befolkningsutveckling i Munkfors kommun 2012 – 2021 

 

Befolkningsstatistik och prognos 

 1980 1990 2000 2020 2021 2030 
Födda 33 59 31 25 36 29 

Döda 95 87 73 84 65 52 
Födelse-
netto 

-62 -28 -42 -59 -19 -24 

Inflyttade 176 287 223 276 232 230 

Utflyttade 206 266 223 232 251 231 

Flyttnetto -30 21 0 44 -29 -1 

Folkökning -92 -7 -42 -15 -45 -25 

Folkmängd 5 132 4 816 4 162 3 725 3 680 3 474 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

OMVÄRLD, BEFOLKNING  
OCH ARBETSMARKNAD 

 

SKL:s skatteunderlagsprognos 202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

Ökning skatteunderlag % 3,5 3,7 3,4 3,7 
Arbetslöshet % 8,2 8,1 7,8 7,6 
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Enligt en befolkningsprognos (se ovan, från 
Statisticon AB per 2021-06-30) blir det en 
långsam befolkningsminskning framöver och 
för år 2030 är prognosen 3 474 invånare.  
 
NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING 
Enligt statistik från Kolada.se pendlar 30 % 
av de som förvärvsarbetar i kommunen in från 
annan kommun. Det är 28 % som pendlar ut 
för att arbeta i andra kommuner.  
 
Förutom Munkfors kommun med 326 tillsvi-
dareanställda (vid årsskiftet), är de största ar-
betsplatserna Voestalpine Precision Strip AB 
(ca 275 anställda) och AB Munkforssågar.  
 
Andelen arbetslösa av den arbetsföra befolk-
ningen är högre i Munkfors än både Värmland 
och Riket:  

• Andel arbetslösa totalt i Munkfors 
9,5% i december 2021 (Värmland 7,3 
och Riket 7,2). Munkfors hade 9,2% 
ett år tidigare.  

• Öppet arbetslösa i Munkfors är 5,5 % 
(Värmland 3,4 och Riket 3,5).  

• Andel i åtgärder i Munkfors är 4,0 % 
(Värmland 3,8 och Riket 3,7).  

 
Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) är i de-
cember 13,5 % i Munkfors och den var 13,5% 
ett år tidigare. Jämfört med Värmland (10,4) 
och Riket (8,7) ligger Munkfors betydligt 
högre.  
 
Antalet arbetstillfällen i Munkfors förväntas 
för det närmaste året ligga på ungefär samma 
nivå som tidigare. 
 
BOSTADSMARKNADEN 
För det kommunala bostadsbolaget Munkfors-
bostäder har antalet lediga lägenheter ökat till 
22 st, från 19 vid årets början.  Det motsvarar 
en vakansgrad på 9%.   
 

INFRASTRUKTUR 
De har inte pågått några stora om- eller ny-
byggnationer i närområdet under 2021. Det är 
inte några stora kända planerade för 2022.  
 
OMVÄRLDENS PÅVERKAN PÅ KOM-
MUNENS EKONOMI 
Kommunens ekonomiska utveckling styrs av 
många faktorer. Vissa kan kommunen på-
verka, andra inte. Nedanstående känslighetsa-
nalys beskriver några faktorer och deras unge-
färliga effekt på kommunens ekonomi. 
 

 Känslighetsanalys     
 Förändring 

+/- 

Löneökning med 1 % 2 mkr 
Förändrat invånarantal med 100 5 mkr 
2 heltidstjänster 1 mkr 
Prisökning 1 % på varor o tjänster 1 mkr 
Ekonomiskt bistånd, ökning 10 % 0,5 mkr 
Förändrad upplåning med 20 mkr 0,1 mkr 
Förändrade statsbidrag med 1 % 1 mkr 
Förändrad kommunalskatt med 1 kr 7 mkr 
          

 

Kommunen intäkter kommer till stor del från 
skatteintäkter, generella statsbidrag och från 
statens utjämningssystem, vilket utjämnar de 
ekonomiska förutsättningarna mellan kommu-
nerna. Munkfors erhöll ca 102 mkr som in-
komst- och kostnadsutjämningsbidrag år 
2021, att jämföra med kommunens skattein-
täkter som var ca 159 kr. Munkfors kommun  
har en hög andel äldre invånare och därmed 
höga kostnader för äldreomsorgen, men detta 
kompenseras med högre intäkter från det 
kommunala utjämningssystemet.  
 
De kommunala skatteintäkterna utjämnas 
mellan kommunerna. Utvecklingen för Munk-
fors intäkter beror därför mest på hur skatte-
underlaget utvecklas i hela Sverige, dvs hur 
inkomsterna förändras. SKR gör prognoser 
för detta och en prognos redovisas i början av 
detta kapitel.  

 
  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 



 

 9 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
Koncernen 

• Munkfors Energi: Ett nyinköpt miljösy-
stem till biopannan sattes i drift enligt plan 
under året. Utbyggnaden av fjärrvärmenä-
tet till Munkerudsnäset färdigställdes under 
hösten. 

• Munkforsbostäder: Tomma lägenheter på 
Smedsgatan. I trapphus på Smedsgatan har 
målning och byte av armaturer påbörjats. 
En lägenhet på Smedsgatan totalförstördes 
av en brand 2020 och har nu återställts. 

Kommunen 

• Året präglades av den omställning som vi 
var med om 2020 då distansarbete och mö-
ten på distans blev det ”normala” för de 
som kunde.  

• Upprustningen av Forsnässkolan har fort-
satt. 

• Plats 26 i Svenskt Näringslivs ranking av 
företagsklimat. 

• Munkfors stadsnät har under 2021 slutfört 
fiberutbyggnad efter Hackavägen och 
Ransjövägen (ERUF4). 

• I Biblioteket har med stöd från Kulturrådet 
(Stärkta bibliotek) byggts ett studierum i 
befintliga lokaler. 

• Hyresgästanpassning av industrilokalen på 
Stålvägen 4 har färdigställts och Värm-
landstrafik har flyttat in i maj.  

• Pandemin har påverkat verksamheterna, 
främst äldreomsorgen. Det har varit ett år 
med restriktioner och förändrade arbets-
sätt. Sjukfrånvaron har varit hög.  

 
 
 
 
 
 
 
 

FRAMTID 
Koncernen 

• Munkfors Energi: Hanteringen av volymen 
material som ligger upplagd på planen är 
under utredning och ett antal olika idéer på 
lösningar för att minska omfånget av voly-
men övervägs innan ett förslag till åtgärd 
läggs fram. Bedömningen är att underhålls-
kostnaderna kommer att vara fortsatt höga.   

• Munkforsbostäder: Inga större investe-
ringar planeras. 

Kommunen 

• Den största investeringen under 2021-2022 
är den fortsatta upprustningen av Forsnäs-
skolan som nu går in i en slutfas.  

• Munkfors stadsnät kommer under året att 
jobba vidare med förtätningar och se över 
om ytterligare stöd skall sökas från PTS 
för utbyggnad under 2023. 

• Korttids-pool skall införas inom äldre-
omsorgen. 

• Vi måste särskilt analysera och utveckla 
pojkarnas studieresultat då flickors och 
pojkars studieresultat skiljer sig markant åt 
och har så gjort över tid. 

• Ökat fokus på elevernas trivsel och må-
ende inom skolan.  

• Implementering av nya kursplaner för sko-
lorna 2022. 

• Ny aktuell översiktsplan tas fram 2022-
2024 

• Under 2022 kommer en större översyn gö-
ras av för att prioritera bland de gamla de-
taljplanerna, allt för att underlätta i bygg-
processer. 

• Behov finns att förbättra belysning och då 
prioritera gång- och cykelstråk 

• Verka för ökad digitalisering i verksamhet-
erna och nya e-tjänster för invånarna 

  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH 
FRAMTID 
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EKONOMISK STYRNING OCH KON-
TROLL FÖR GOD EKONOMISK HUS-
HÅLLNING 
Grunden för den ekonomiska styrningen är 
lagstiftningen i form av Kommunallag och 
Kommunal redovisningslag. Därutöver lämnar 
Rådet för kommunal redovisning rekommen-
dationer som är normerande för sektorns redo-
visning.  
 
Lagen om God ekonomisk hushållning tar 
sikte på att säkerställa den långsiktiga för-
mågan att bedriva verksamheten på ett kost-
nadseffektivt och ändamålsenligt sätt:  
• Att verksamheten bedrivs enligt den bud-

get och de mål som politikerna har beslutat 
om. 

• Att varje generation själv måste bära kost-
naderna för den service som den konsume-
rar. 

• För verksamheten skall anges mål och rikt-
linjer som är av betydelse för god ekono-
misk hushållning, t ex att budgeten inne-
håller mål om vad som skall uppnås. 

• För ekonomin skall anges finansiella mål 
som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning, t ex krav på resultatnivå. 

• Av boksluten skall det framgå hur väl må-
len uppnåtts. 

• Revisorerna ansvarar för att vid boksluten 
bedöma hur kommunen följer lagen. 

 
För att uppfylla lagkraven innehåller kommu-
nens budget finansiella mål och verksamhets-
mål.  
 
 

Uppföljningar görs i års- och delårsbokslut. 
Därutöver görs månadsuppföljningar som re-
dovisas fyra gånger per år till kommunstyrel-
sen. 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRI-
PANDE VERKSAMHETSMÅL  
Enligt kommunens budget finns fem övergri-
pande mål som kommunfullmäktige beslutat 
om, målen gäller hela kommunens verksam-
het. För dessa görs nedan en detaljerad upp-
följning, där analys och åtgärder beskrivs om 
målet inte har uppfyllts.  
 
Eftersom verksamheterna påverkats mycket av 
pandemin har bedömningen om målen är upp-
fyllda fått anpassats i årets bokslut. När en in-
dikator inte kunnat uppfyllas pga pandemin 
har den inte räknats med i bedömningen av 
målet och det står ”Kan ej bedömas”. I andra 
fall har alternativa lösningar godkänts, som t 
ex digitala möten.  
 

Måluppfyllelse av över-
gripande verksamhets-
mål 

Uppfyllt Kan ej 
bedömas 

Ej upp-
fyllt 

Den attraktiva medborgar-
kommunen 

   

Den attraktiva företags-
kommunen 

   

Den attraktiva förenings-
kommunen 

   

Den hållbara                  
kommunen 

   

Den attraktiva arbetsgivar-
kommunen 

   

Finansiellt mål    

Totalt 4 0 2 
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MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE FÖR ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL 

 KF mål Indikator Måluppfyllelse 

  Målet uppfyllt    Målet kan ej bedömas  Målet ej uppfyllt 
 Den attraktiva med-

borgarkommunen 
En positiv befolkningsutveckling Ej uppfyllt. Befolkningen har minskat 

med -45 personer under 2021. 
  Kommunen ska vara en aktiv samarbetspartner i 

minst 4 kulturarrangemang i Munkfors/Ransäter 
Kan ej bedömas. Pga pandemin har 
inga arrangemang kunnat utföras. 
 

  Förbättrade elevresultat i skolan Uppfyllt.  Eleverna har höjt sig på VT -
19 –VT -20 i åk 8 och åk 9. 

  Skapa praktikplatser, extratjänster eller lik-
nande, i kommunens verksamheter för personer 
långt från arbetsmarknaden 

Uppfyllt.  
Alla som varit kvalificerade för en ex-
tratjänst under året, har fått en. 
Totalt hade Munkfors Kommun 16 st. 
extratjänster vid årets slut.  
Lärande och stöd: har extratjänster i 
öppenvård, på skolorna samt förskolan. 
Alla verksamheter tar emot praktikan-
ter från olika verksamheter.  
Service: Alla enheter har haft prakti-
kanter och/eller extratjänster/lönebi-
drag under året. 
Omsorg och stöd: har praktikanter från 
universitetet som läser sjuksköterske-
programmet. Elever från vård o omsorg 
på gymnasiet har haft praktikplats hos 
oss. Har även haft några extratjänster 
och språkpraktikanter. 
Intern service har tagit emot 1 prakti-
kant under 2021. 

 Den attraktiva före-
tagskommunen 

Minst 25 st genomförda företagsbesök Uppfyllt. Antal genomförda 25 st. 

  Näringslivsranking inom topp 100 Uppfyllt. Plats 26 i Svenskt Näringslivs 
ranking för företagsklimat i Sverige 
2021.  

  Nyföretagarträffar 4 ggr/år Uppfyllt. Starta eget, rådgivningsträffar 
samt individuella 8 st. 

  Tillgänglig industrimark Uppfyllt. Detaljplanering har initierats 
på Näset. 

 Den attraktiva före-
ningskommunen 

Antalet föreningar fler än 65 Uppfyllt.  Det finns ett 100-tal före-
ningar i föreningsregistret. 

  Minst 6 föreningsträffar per år Uppfyllt. Hållits i mindre skala pga 
pandemin. 

  Föreningsforum 4 ggr/år Uppfyllt. Hållits digitala pga pande-
min. 

 Den hållbara kom-
munen 

Antal bilar med miljöklassning i koncernen > 50 
% 

Uppfyllt. 68 % miljöklassade med mil-
jömotorer med utsläppsvärden typ Euro 
5/ Euro 6, inkluderar både (lätta) lastbi-
lar och personbilar. Två fordon är elbi-
lar. 

  Klimat/miljö-träff Uppfyllt. Flera företagsträffar inom 
Hållbar Agenda hölls under hösten. 4-5 
företag har deltagit i arbetet tillsam-
mans med företag i Forshaga och 
KAU. 
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  Källsortering i kommunens verksamheter ska 
öka 

Uppfyllt. Lärande och stöd: alla verk-
samheter källsorterar. Omsorg o stöd 
har infört källsortering i alla verksam-
heter. Service: erbjuder hämtning från 
alla verksamheter. Alla enheter källsor-
terar. 

  Verka för att förbättra laddningsinfrastrukturen 
för elfordon 

Uppfyllt. En utredning har gjorts och 
laddplatser för kommunala fordon 
kommer att skapas under 2022. En lad-
dinfrastrukturplan har påbörjats. 

  Fortsätta jobba strategiskt med Agenda 2030 Uppfyllt. Nulägesanalys pågår. 

 Den attraktiva ar-
betsgivarkommu-
nen 

Sjukfrånvaro < 5% i kommunens verksamheter Ej uppfyllt. 6,54 %, vilket är bland de 5 
lägsta sjuktalen bland kommuner i 
Värmland 2021. Den pågående pande-
min har medfört högre sjuktal, vilket 
gör att målet varit svårt att nå. 

  God arbetsmiljö (Tillbud/Avvikelser/Olyckor) Uppfyllt. Färre arbetsolyckor men fler 
tillbud inrapporterade.  

  En attraktiv arbetsgivare (Medarbetarenkät) Uppfyllt. HME 2021 =74 jämfört med 
HME 2019 = 69. År 2020 fanns inget 
tillförlitligt resultat pga låg svarsfre-
kvens. 

 Finansiellt mål Ekonomiskt resultat: Årets resultat skall ge ett 
överskott med minst 1 % i förhållande till kom-
munens egna kapital. 

Uppfyllt. Resultatet är +16,4 mkr, vil-
ket motsvarar ca 10 % av eget kapital. 

  Investeringar: Kommunens låneskuld skall hål-
las på en balanserad nivå över tid. Investeringar 
skall i huvudsak finansieras med egna medel. 
Det kan dock finnas skäl att låna till investe-
ringar, framförallt inom avgifts-finansierad 
verksamhet. 

Uppfyllt.  Kommunen har tidigare in-
vesterat med egna medel under många 
år och låneskulden har minskat. Under 
2021 ökade låneskulden endast margi-
nellt, trots investeringar på 71 mkr, 
varav 13 inom avgiftsfinansierad verk-
samhet. 

  Taxor och avgifter: Avgifternas andel av kost-
naderna skall inte tillåtas att minska. Om avgift-
sandelen tillåts minska, skall det finnas ett poli-
tiskt beslut om detta. 

Uppfyllt. Beslut om taxor har tagits av 
KF. 

  Ekonomisk rapportering: En kommungemensam 
budgetuppföljning med helårsprognos skall upp-
rättas per den sista februari, april, augusti och 
oktober.  Övriga månader görs ekonomisk av-
stämning enligt önskemål. Vid avvikelser skall 
åtgärder för att hålla budgetram redovisas. 

Uppfyllt. Uppföljningen har följt plan. 
Åtgärder för att hålla budget har pre-
senterats i uppföljningarna. 
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NÄMNDERNAS VERKSAMHETSMÅL EN-
LIGT GOD EKONOMISK HÅLLNING 
I kommunens budget finns ett antal mål som 
fullmäktige har beslutat som följs upp här på en 
övergripande nivå. Detaljerade redogörelser 
finns i avsnittet Verksamheterna. 
  

SAMMANFATTNING AV MÅL-UPPFYL-
LELSE 
En sammanfattning nedan visar att 70% av 
verksamhetsmålen uppfylls och måluppfyllelsen 
bedöms vara god. Man får även väga in i be-
dömningen att pandemin belastar många verk-
samheter utöver det normala. Jämförelse med ti-
digare år: 2020 73%, 2019 71%, 2018 71% 
2017 79%, 2016 70%. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Måluppfyllelse av verksam-
hetsmål Uppfyllt Kan ej 

bedömas 

Inte 
upp-
fyllt 

KF övergripande mål 4 0 2 

Kommunledning 8 0 1 

Omsorg och stöd 6 0 4 

Lärande och stöd 11 2 0 

Service 15 0 10 

Summa 44 2 17 
      

 

 
BUDGETDISCIPLIN PER UTSKOTT 
Här redovisas hur respektive utskott följt sin 
budget. Det är 71 % av verksamheterna som 
klarar budget, vilket får anses vara en godkänd 
nivå, även med tanke på att verksamheterna to-
talt sett visar ett betydande budgetöverskott 
(+7,0 mkr). Detaljerade redogörelser för verk-
samheternas ekonomi finns redovisade i senare 
avsnitt Verksamheterna.  
 

 

 

 

Budgetdisciplin Kom-
munledning 

Uppfyllt Resultat 
tkr 

Inte 
uppfyllt 

Kommunledning*  850  

Intern service  440  
Ekonomienheten  354  

Näringslivenheten  -86  
Integration intäkter  350  
Stadsnät  0  
IT  439  
Totalt 6 2 346 1 
        

 

Budgetdisciplin Omsorg 
och stöd 

Uppfyllt Resultat 
tkr 

Inte 
uppfyllt 

Omsorg och stöd*  -38  
Äldreomsorg  1 240  

LSS  -359  
Totalt 1 843 2 
     

 

Budgetdisciplin Lärande 
och stöd Uppfyllt Resultat 

tkr 
Inte 

uppfyllt 

Lärande och stöd *  -76  

Förskola  -22  
Skola, frit.gård, musik  684  

Gymnasiet, Komvux, SFI  -791  
IFO exkl flykting  2 722  

Flykting  0  
Ensamkommande barn  0  

AME  82  
Totalt 6 2 598 2 
        

 

Budgetdisciplin Service Uppfyllt Resultat 
tkr 

Inte 
uppfyllt 

Service, fritid, förening*  43  

Bibliotek  142  

Kostenheten  -415  
Tekniska avgiftsfinans.  21  
Tekniska skattefinans.  1390  
Totalt 4 1 182 1 
     

 

Budgetdisciplin Valnämn-
den 

Upp-
fyllt 

Resul-
tat tkr 

Inte 
uppfyllt 

Valnämnden totalt  -2  
Totalt 0 -2 1 
        

 
* Innefattar utskott och övergripande verksamheter. 
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Sammanfattning budget-
disciplin Uppfyllt  Inte 

uppfyllt 

Kommunledning 6  1 
Omsorg och stöd 1  2 
Lärande och stöd 6  2 
Service 4  1 
Valnämnden 0  1 
Totalt 17  7 
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JÄMFÖRELSE MED REFERENSKOST-
NAD 
Följande tabell visar hur verksamheternas 
kostnader avviker från referenskostnaden år 
2020 (senaste tillgängliga statistik). Referens-
kostnaden är rikssnittets kostnad justerad med 
hänsyn till hur kommunens struktur avviker 
från medelkommunen (i beräkningar ingår t ex 
antal barn, antal äldre och socioekonomiska 
faktorer). Referenskostnaden beräknas av SCB 
och utgör en grund för utjämningen av kostna-
der mellan kommunerna. Därför kan man, nå-
got förenklat, säga att referenskostnaden är 
den ersättning kommunen får, enligt utjäm-
ningssystemet, för att bedriva sina verksam-
heter. För en god ekonomi är det därför viktigt 
att kostnaderna inte är markant högre än refe-
renskostnaderna. 
 

Kostnadsavvikelse från referens-
kostnad år 2020 % Mkr 

Fritidshem -6 0 
Förskola -7 -1 
Grundskola -8 -3 
Gymnasieskola -14 -2 
Individ- och familjeomsorg -11 -2 
Äldreomsorg -3 -2 
Totalt  -10 
      

 
Tabellen visar att kommunens totala kostnader 
är lägre än referenskostnaden. Samtliga stora 
verksamheter ligger under referenskostnaden. 
För första gången på många år låg äldreomsor-
gen under referenskostnaden med -3% år 2021 
(år 2020: 6% över). 
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ÅRETS RESULTAT 
Årets resultat för kommunen är +16,4 mkr 
(2020: +11,9 mkr). Budgeterat resultat var 
+1,6 mkr. Resultatet beror dels på att kommu-
nens intäkter (genom skatter och statsbidrag) 
blivit högre är de prognoser från SKR som le-
gat till grund för budget, dels på att verksam-
heternas nettokostnader blev lägre än budgete-
rat. Kommunen (och även koncernen) har nu 
haft en stark ekonomi ett antal år och resultat-
utvecklingen visas i diagrammet nedan. 

 

Årets resultat 

 

FINANSIELLA MÅL 
Det finansiella målet Ekonomi i balans och 
god ekonomisk hushållning ingår bland Kom-
munfullmäktiges övergripande verksamhets-
mål. Målet uppnås för år 2021. Samtliga indi-
katorer bedöms vara uppfyllda och en detalje-
rad uppföljning av målet finns i tidigare avsnitt 
Hushållning och kvalité. 

 

UTVECKLING AV INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 
För god ekonomisk hushållning är det viktigt 
att det finns balans mellan löpande intäkter 
och kostnader. På lång sikt bör inte verksam-
hetens kostnader öka snabbare än summan av 
skatteintäkter och statsbidrag. 
 

Utveckling nettokostnader och skatteintäkter 

 
 

Under 2021 har kommunens intäkter via skat-
ter och statsbidrag ökat med 2,0 % (5,3 mkr) 
vilket är högre än ökningen för nettokostna-
derna på 0,2 % (0,6 mkr). Under 2021 har 
både intäkter och kostnader påverkats av pan-
demin. Kostnaderna har blivit högre (främst 
inom äldreomsorgen), men kommunen har 
kompenserats genom bidrag.  
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BALANSKRAVET 
Balanskravet innebär att kommunens intäkter 
ska överstiga kostnaderna varje år. Om ett un-
derskott uppstår ska det återställas inom de 
kommande tre budgetåren. Kommunfullmäk-
tige tog under 2013 beslut om att införa en re-
sultatutjämningsreserv. År 2020 hade resultat-
utjämningsreserven vuxit till 62 302 tkr.  
 
Nedan görs en balanskravsutredning för år 
2021 i två steg. I steg 1 beräknas nedre grän-
sen för om resultat får avsättas till resultatut-
jämningsreserven. I steg 2 beräknas hur 
mycket som kan avsättas.  
 
Utredningen nedan visar att kommunens resul-
tat efter balanskravsjusteringar ska vara minst 
2 609 tkr, för att få avsätta medel till reserven. 
Enligt balanskravsutredningen kan ytterligare 
13 593 tkr avsättas till resultatutjämningsreser-
ven, som efter år 2021 uppgår till 75 895 tkr. 
 

Balanskravsutredning steg 1 (tkr)  2021 

Skatteintäkter och statsbidrag 260 923 
1 % av skatteintäkter och statsbidrag 2 609 
    

 

Beräkningen ovan grundas på kommunens 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserv. Där 
anges att insättning till reserven får göras för 
den del av resultatet som överstiger 1 % av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjäm-
ning. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanskravsutredning steg 2 (tkr)  2021 

Årets resultat 16 420 
avgår samtliga realisationsvinster -218 
tillägg för realisationsvinster enligt undan-
tag 

0 

tillägg för realisationsförluster enligt undan-
tag 

0 

tillägg för orealiserade förluster i värdepap-
per 

0 

avgår återföring av realiserade förluster i 
värdepapper 

0 

Årets resultat efter balanskravsjuste-
ringar 

16 202 

medel till pensionsreserv 0 
synnerliga skäl (ändrad RIPS-ränta) 0 
medel till resultatutjämningsreserv 13 593 
medel från resultatutjämningsreserv 0 
Årets balanskravsresultat 2 609 
    

 

Resultatutjämningsreserv (tkr)  2021 

IB 62 302 
medel till resultatutjämningsreserv 13 593 
UB 75 895 
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 
Kommunkoncernen omfattar Munkfors kom-
mun med dess nämnder samt företag som 
kommunen på grund av andelsinnehav har ett 
bestämmande eller betydande inflytande över. 
Som dotterbolag räknas företag som kommu-
nen på grund av röstandelsmajoritet har ett be-
stämmande inflytande över (mer än 50 %).  
 
I kommunkoncernen ingår Munkfors kommun, 
dotterbolagen Munkforsbostäder AB (andel 
100 %) och Munkfors Energi AB (60 %). 
  
Årets resultat i koncernen Munkfors kommun 
uppgår till +23,9 mkr (år 2020: +16,4 mkr). 
Bolagens verksamheter uppvisar följande re-
sultat: 
• Munkforsbostäder AB 0,0 mkr (år 2020: 

0,5 mkr). 
• Munkfors Energi AB 12,4 mkr (år 2020: 

6,8 mkr), varav koncernens del (60 % äga-
randel) är 7,5 mkr.  

 
Munkforsbostäders resultat är 0,0 mkr, budge-
terat var 0,2 mkr. Det har varit ett år utan 
större investeringar. Vakansgraden var 9 % vid 
årets slut (8 % 2020). 
  
Munkfors Energi har ett resultat på 12,4 mkr 
(driftnetto exkl skattekostnader 12,7 mkr) och 
budget var 5,7 mkr. Resultatförbättringen lig-
ger på intäktssidan där värmeintäkterna har 
ökat med 2,9 mkr med anledning av att året 
var betydligt kallare än föregående år och er-
sättning för elen har ökat med runt 2,5 mkr. 
Dessutom har utsläppsrätter sålts till runt 1 
mkr mer än föregående år 
 
För en utförligare beskrivning av dotterbola-
gens verksamhet och resultat hänvisas till av-
snitt Verksamheterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENSIONSÅTAGANDE  
Kostnaden för individuella delen av de pens-
ioner som har intjänats under 2021 (enligt an-
ställdas placeringsönskemål) uppgår till ca 8,9 
mkr inkl särskild löneskatt (år 2020: 8,5 mkr). 
För de personer som har en pensionsrätt för lö-
nedelar över 7,5 gånger basbeloppet har en 
försäkringslösning tillämpats sedan 1998, vil-
ket innebär att intjänad pensionsrätt betalas 
och kostnadsförs direkt.  
 
Kommunens övriga pensionsförpliktelser finns 
uttryckta i dels avsättningar på 3,4 mkr (år 
2020: 3,0 mkr) för pensioner intjänade from 
1998, dels som ansvarsförbindelse för de som 
intjänats före 1998 på 93,4 mkr (år 2020: 95,3 
mkr). Här ingår även pensionsskuld för förtro-
endevalda. Beloppen är beräknade enligt gäl-
lande pensionsavtalsregler och beräknings-
grunder. Beräkningarna är utförda av kommu-
nens administratör KPA.  
 
Aktualiseringsgraden, d v s hur pass väl beräk-
ningarna grundar sig på personernas reella hi-
storiska inkomster, uppgår till 99 % enligt 
pensionsadministratören. För resterande del 
har prognoser legat till grund. Några finansi-
ella placeringar för att täcka framtida åtagan-
den finns ej. 
 
Munkfors kommuns soliditet inklusive alla 
pensionsåtaganden är 26% (år 2020: 23 %).  
 
BUDGETUPPFÖLJNING 
Verksamheternas driftredovisning visar ett 
överskott med +7,0 mkr (år 2020: +5,3 mkr), 
Finansförvaltningen har ett överskott på +7,9 
mkr (2020: -5,1 mkr).  
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Budgetavvikelser (mkr) 2021 

Verksamheterna  
Kommunledning 2,3 
Lärande & stöd 2,6 
Omsorg & stöd 0,8 
Service 1,2 
Valnämnden 0,0 
Summa  7,0 
Finansförvaltningen   
Interna räntor -0,4 
Pensioner och avtalsförsäkringar -1,1 
Ej fördelade medel 1,5 
Skatter och statsbidrag 8,0 
Ränteintäkter -0,9 
Räntekostnader 0,7 
Summa finansförvaltningen 7,9 
Total budgetavvikelse kommunen 14,8 
Budgeterat resultat 1,6 
Kommunens resultat 16,4 
    

 

Kommunledning hade ett överskott på 2,3 
mkr. Budgetavvikelserna finns inom Kom-
munchef +0,9 mkr, Enheten för intern service 
+0,4, Ekonomienheten +0,3, Integration +0,4 
och IT-enheten +0,4.  
 
Lärande och stöd har ett överskott på 2,6 mkr. 
Större budgetavvikelser finns inom Grund-
skola +0,7 mkr, gymnasieskola/Komvux/SFI  
-0,8 samt IFO +2,7. 
 
Omsorg och stöd redovisar ett överskott på 0,8 
mkr, där större avvikelser var LSS -0,4 och 
Äldreomsorg +1,2. 
 
Service hade ett överskott på 1,2 mkr. Större 
budgetavvikelser finns inom kostenheten -0,4 
mkr och tekniska avdelningen +1,4. 
 
Kommunen har tre taxekollektiv med egen 
ekonomi som har följande resultat för 2021: 
Stadsnät +616 tkr (ackumulerat resultat 3 464 
tkr), VA +-515 tkr (ack. res. 1 596 tkr) och 
Renhållning -720 tkr (ack. res. -405 tkr). 
 
En mer detaljerad information med analyser av  
verksamheternas ekonomiska resultat finns i 
avsnitten Verksamheterna och Räkenskaperna. 

 
Finansförvaltningen hade ett överskott på 7,9 
mkr. Större avvikelser mot budget är: Pens-
ionskostnader -1,1 mkr, ej fördelade budget-
medel +1,5 samt intäkter från skatter och stats-
bidrag +8,0 mkr. Nettot för räntor var nära 
budget (-0,2 mkr). 
 
För att uppnå en bra styrning är prognossäker-
heten viktig i budgetuppföljningarna. Progno-
serna redovisas nedan tillsammans med slutligt 
årsresultat. Man kan konstatera att totalpro-
gnoserna har varit lite väl försiktiga, men de 
har förändrats i rätt riktning under året. Det har 
dock varit ett år där pandemin gjort att det va-
rit en stor osäkerhet i prognoserna. Kommunen 
har fördelat ut extra bidrag till verksamheterna 
för att täcka kostnader för pandemin.   
  
Prognoser för 
budgetavvikelse 
per utskott (mkr) 

Feb Apr Aug Okt 2021 

Kommunledning 0,0 0,0 0,7 1,1 2,3 
Lärande & stöd -0,1 -0,1 0,6 1,1 2,6 
Omsorg & stöd -1,5 -1,6 -2,9 -2,6 0,8 
Service 0,0 0,0 0,6 0,3 1,2 
Valnämnden 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 
Summa -1,6 -1,7 -0,9 -0,2 7,0 
  

 
  

 
 

 
Resultatprogno-
ser för kommu-
nen (mkr) 

Feb Apr Aug Okt 2021 

Årsprognos 2,5 2,9 7,2 8,8 16,4 
  

 
  

 
 

 
LÅN OCH LIKVIDITET 
Kommunens totala låneskuld är 89,0 mkr (år 
2020: 84,2 mkr). Av skulden har 74 mkr lånats 
ut till den kooperativa föreningen för Munk-
fors äldrebostäder, som äger de tre fastighet-
erna för äldreboende i kommunen. För de lå-
nen finns motsvarande fordringar i bokfö-
ringen. Kommunen har ett lån på 15 mkr som 
tillkom i slutet av året, vilket har krävts då 
kommunen investerat hela 71 mkr under 2021. 
Under året har även 10 mkr amorterats på lå-
nen.  
 
Den långfristiga låneskulden är 89 mkr och 
den kortfristiga 0 kr. Totalt fanns likvida till-
gångar på 13,4 mkr vid årsskiftet (2020: 32,4 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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mkr). De likvida tillgångarna har minskat då 
investeringarna har varit ovanligt höga.   
 
Kommunens låneskuld 

 

INVESTERINGSVERKSAMHET 
Investeringarna uppgick till 70,7 mkr (år 2020: 
15,3 mkr), budgeten var 23,8 mkr. Den totala 
nettobudgeten för investeringen i stadsnätet för 
åren 2017-2021 är 36,1 mkr (i siffran ingår bi-
drag samt anslutningsavgifter på 18,7 mkr men 
exkluderat PTS-stöd). Att budgeten överskreds 
år 2021 beror till stor del på att kommunen 
köpte sporthallen (26 mkr, ej budgeterad), om-
byggnationen av Inission (Hagalund 1:227) 
försenades och investeringen på 8 mkr under 
2021 var budgeterad 2020, samt renoveringen 
av Forsnässkolan försenades och merparten av 
de 18 mkr som investerades under 2021, var 
egentligen budgeterade under 2020.   
Investeringar under 2021:  
• Renovering samt utbyggnad av Forsnäs-

skolan Hus 4,7,8,9 blev försenad. År 2020 
budgeterades 19,5 mkr, men endast 1 mkr 
investerades.  År 2021 var budgeten 12,8 
mkr och 18,4 mkr blev investerat. 

• Ombyggnad av fastigheten Hagalund 
1:227: under 2021 har 8 mkr investerats.  

• Det var budgeterat 2,6 mkr för översyn och 
utbyte av ventilation och värmeväxlare vid  
kommunhuset, investeringen blev 1,9 mkr 

• Köp av sporthallen Munkfors Arena, 26,2 
mkr (ej budgeterad). 

• VA, del av Synarevägen- utbyte VA, under 
året investerat 2,5 mkr. 

• VA utbyte del av Sättravägen 0,25 tkr. 
• Reningsverket i Munkfors - anslutning till 

fjärrvärme 1,1 mkr. 
• Nytt skrapspel inköpt och monterat vid 

Munkfors reningsverk 0,3 mkr. 
• Underhåll gator och vägar inkl. banvallen 

och gatubelysning, totalt 3,9 mkr. 
• Lekplats centrum 0,4 mkr 
• Renovering bro på Hästskoholmen 0,2 mkr 
• Inköp Ipads, datorer, Chromebooks samt 

mjukvaror och nätverksbygge 1 mkr 
• Maskiner, ny Holder 0,9 mkr 
• Nyckelfri hemtjänst 0,5 mkr 
• Utbyggnad stadsnät 3,4 mkr. Utbyggnad 

har skett till abonnenter på sträckorna 
Ransjövägen och Hackavägen. Stamfiber 
till områden enligt ERUF 1,3 mkr, PTS-
stöd på 1,6 mkr, efteranslutningar 0,5 mkr. 

Se även en detaljerad redovisning av investe-
ringarna i avsnitt Räkenskaperna. 
 
Nettoinvesteringar  

 

BORGENSÅTAGANDE OCH ÖVRIGA  
ANSVARSFÖRBINDELSER 
De totala borgensåtagandena uppgår till 85,6 
mkr (år 2020: 101,5 mkr). Kommunen har två 
stora borgensåtaganden, dels Munkfors energi 
AB med 37,8 mkr, dels Munkforsbostäder AB 
med 47,8 mkr. Kommunen har inga finansiella 
leasingåtaganden. Inga borgensförluster har 
uppstått under året. 
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FRAMTID 
Kommunens ekonomi är stabil. Sedan 2015 
har kommunen haft resultatöverskott och re-
sultatet för 2021 är högt. Det beror till en del 
på att kommunens intäkter blivit högre än de 
prognoser som SKR gjort, men vi har även 
haft en bra budgetföljsamhet i verksamheterna.  
 
Målet för kommunens budgetarbete är att kost-
naderna över tid ska ligga nära rikssnittet för 
kommunens verksamheter, därutöver brukar 
det finns möjlighet för politiken att tilldela ex-
tra medel. Med de budgetar som finns för 2022 
bör de stora verksamheterna ha utrymme för 
att ligga på rikssnittets kostnadsnivå eller nå-
got över.  
 
Nu i början av 2022 är vi fortfarande i en pan-
demi som medför extra kostnader, främst för 
äldreomsorgen. Tidigare år har kommunen 
kompenserats för detta, men för 2022 finns 
inga extra bidrag att söka ännu. Det gör att 
ekonomin för 2022 är något mer osäker än 
vanligt. Det är också valår och då är regering-
ens ekonomiska vårproposition (vårbudget) 
extra intressant. Kommunens budgetarbete för 
2023 kommer starta först därefter, för att få 
säkrare prognoser för kommunens intäkter. 
 
För en stabil ekonomi på lång sikt är det nöd-
vändigt med årliga överskott. Främst för att 
kommunen skall kunna investera utan att låna 
till allt. Det gör att räntekostnaderna kan hållas 
nere och det finns mer pengar kvar till anställ-
ningar. Man säkerställer att det finns medel till 
en bra och jämn bemanningsnivå på lång sikt.  
 
Vi har haft ett antal år med låga låneräntor, 
men de riskerar att höjas framöver då inflat-
ionen i Sverige har ökat snabbt de senaste må-
naderna. Med stor sannolikhet kommer kom-
munen få högre kostnader för sina lån. 
  
Kommunen har genomfört mycket stora inve-
steringar under några år och nästan helt finan-
sierat dessa med egna medel. Forsnässkolan 
har nu till stor del renoverats, men fortfarande 
återstår en del som antas genomföras i närtid. 
Även de investeringarna bedöms kunna finan-
sieras med egna medel till stor del.  

 
För kommunens framtida ekonomi är det bra 
om antal invånare är stabilt, eftersom det kom-
munala utjämningssystemet ger kommunerna 
intäkter per invånare. Under 2021 minskade 
antal invånare något. En fortsatt minskning in-
nebär en ökad risk att kommunen måste sänka 
sina kostnader då intäkterna blir lägre.  
 
Inom lärande och stöds verksamhetsområde 
kommer renoveringarna av Forsnässkolan att 
öka lokalkostnaderna med ca 2 mkr per år. 
Men det är med i prognoserna för kommunen 
och budgeten kommer att höjas för verksam-
heten. Antalet barn förväntas på sikt minska 
enligt prognoser, men relativt marginellt. Det 
innebär att lärande och stöd kan antas få 
ganska stabila förutsättningar för skolverksam-
heten.    
 
Enligt en befolkningsprognos bedöms att anta-
let äldre öka: 

• 65-79 år ökar ca +25 på 10 år. 
• 80+ år ökar ca +47 på 10 år. 

Enligt prognoserna är det fr o m 2024 som an-
talet över 80+ förväntas öka i större tal och 
gruppen 65-79 år förväntas öka först år 2028. 
Vi kan alltså se ett ökande omsorgsbehov på 
sikt. Eftersom kommunen tilldelar budget till 
äldreomsorgen enligt antal äldre, kommer 
verksamheten tilldelas en högre budget i takt 
med att antal äldre ökar. Men kommunen får 
även ökade intäkter från det kommunala ut-
jämningssystemet. 
 
Inom verksamhet service hade taxekollektivet 
för renhållning ett stort underskott för år 2021. 
Kostnaderna har ökat och taxorna höjs för 
2022. 
  
Koncernbolagen gick med överskott under 
2021 och de förväntas gå relativt bra ekono-
miskt de närmaste åren också.  
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I Munkfors kommun finns dels medarbetare 
anställda av kommunen och dels medarbetare 
anställda hos våra entreprenörer. 
 
Alla som utför arbete i Munkfors kommun är 
lika viktiga för resultatet och skall ges likvär-
diga förutsättningar för sina respektive upp-
drag. Munkfors kommun har avtal med ett an-
tal entreprenörer. Samhall AB sköter städ och 
tvätt inom äldreomsorgen. Räddnings-tjänst-
uppdraget utförs av Karlstadsregionens Rädd-
ningstjänstförbund. Kommunen har ge-

mensam Miljö- och byggnämnd med Forshaga 
kommun och gemensam Överförmyndar-
nämnd med Forshaga, Grums, Hagfors och 
Kils kommuner. Medarbetarna i de två nämn-
derna är anställda i Forshaga kommun. Gei-
jerskolan anlitas för musikskola. Följande av-
snitt under rubriken Personalredovisning om-
fattar endast medarbetare anställda av Munk-
fors Kommun. 
 

 

  

 

 

 

ARBETSGIVAREN MUNKFORS KOMMUN 
Alla som arbetar i Munkfors kommun behövs för 
att verksamheten ska vara framgångsrik och ge 
tjänsteutbudet den goda kvalitet som förväntas.  
 
Ambitionen är att alla medarbetare ska erbjudas 
en god arbetsmiljö med trivsamma arbetsplatser.  
Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet för att åstad-
komma en god arbetsmiljö. Alla chefer genom-
går arbetsmiljöutbildning. Årligen ges tillfälle 
för nya chefer och skyddsombud att delta. Upp-
följning på arbetsmiljöutbildningarna skall gö-
ras vart tredje år. 
Utbildning i arbetsrätt, rehabilitering, hot och 
våld samt organisatorisk arbetsmiljö är övriga 
utbildningar som chefer erbjuds. 
 

 
 
 
 
 

 
En jämförelse har gjorts mellan tillsvidare- och 
visstidsanställda från förra året. Där kan vi se att 
antalet tillsvidareanställda är oförändrat och an-
talet visstidsanställda har minskat med 13 perso-
ner. Minskningen av antalet visstidsanställda be-
ror till stor del på ändrade konverteringsregler 
from 2021-10-01. Flera visstidsanställda har 
därmed tillsvidareanställts. Att antalet tillsvida-
reanställda ändå inte har ökat beror delvis på 
god planering inför konverteringarna och dels 
på att brukare gått bort inom LSS, vilket leder 
till ett lägre personalbehov.   

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

MEDARBETARREDOVISNING 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

PERSONALREDOVISNING 

Antal anställda per nämnd     

  Tillsvidare Visstid Totalt 

Nämnd 2020 2021 2020 2021 2020 2021 
Kommunledning 26 26 2 1 28 27 
Lärande & stöd 99 99 38 31 137 130 
Omsorg & stöd 163 164 21 16 184 180 
Service 38 37 8 8 46 45 
Totalt: 326 326 69 56 395 382 
              



 

 22 

 

GENERATIONSVÄXLING 
Medelåldern i kommunen är 49 år för kvinnor 
och 46 år för män. På Omsorg och stöd är me-
delåldern 49 år för kvinnor och 45 år för män. 
Lärande och stöds medelålder är 47 år för 
kvinnor och 46 år för män. Service medelålder 
är för kvinnor 50 år och för män 45 år och me-
delåldern på kommunledningskontoret är 50 år 
för kvinnor och 48 år för män.  
 

 
Diagram med antal pensionsavgångar 2022-2026. 
 
Från 2022 tom 2026 beräknas 53 personer 
avgå med pension. Pensionsåldern har då räk-
nats på 65 år samt de personer som i dag är 
65+ inkluderas i 2022 års siffror. 
 

VAD KOSTAR PERSONALEN 

 Personalkostnader         

Mkr 2018 2019 2020 2021 
Löner mm 148 151 153 155 
PO-pålägg 57 58 59 60 
Summa 205 209 212 215 
          

 

SJUKFRÅNVARO  
Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid 
var under 2021 för kommunens samtliga an-
ställda 6,54%. Det är en minskning från förra 
året med 1,41%. Siffran är den lägsta sedan 
2017 och är i Värmlandsmått mätt ett bra re-
sultat, detta trots att pandemin fortsatt varit en 
faktor för oss även under 2021. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

I denna mätning avser vi långtidssjuka från 
och med dag 60. Långtidssjukfrånvaron har 
ökat med 0,55%.  
 

TILLBUD 
Nedan visas en sammanställning av antalet an-
mälda tillbud och arbetsskador 2021 som är re-
gistrerade i systemet Stella. Förebyggande ar-
bete görs för att minska antalet tillbud och ska-
dor inom de olika verksamheterna, samtidigt 
som vi också arbetar aktivt för att få fler att 
rapportera in tillbud och olyckor så åtgärder 
kan vidtas.  
 

 Tillbud och anmälda arbetsskador 

  Tillbud Arbetsskada 

Antal 2020 2021 2020 2021 
Kommunledning 2 0 0 0 
Omsorg & stöd 28 48 9 15 
Lärande & stöd 19 14 7 9 
Service 3 1 4 3 
Total 52 63 20 27 
    

 

  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Sjukfrånvaro per utskott     

% 2018 2019 2020 2021 
Kommunledning 1,40 1,87 2,06 3,61 
Omsorg & stöd 7,29 7,74 10,15 7,50 

Lärande & stöd 6,52 5,95 6,07 5,80 
Service 7,30 6,44 7,95 6,73 
Totalt 6,61 6,59 7,95 6,54 
          

Sjukfrånvaro 
  

  
Sjukfrånvaro av 

tillgänglig ar-
betstid 

Långtids-från-
varo av sjukfrån-

varo 

% 2020 2021 2020 2021 
Alla an-
ställda 7,95 6,54 22,89 23,47 
Kvinnor 8,40 6,63 21,35 23,20 
Män 5,96 6,16 32,59 24,72 
Ålders-
grupp     
 -29 år 6,73 5,39 9,69 15,66 
30 - 49 år 8,29 5,64 26,40 18,73 
50 år -  7,9 7,53 21,95 27,59 
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LÖNEREVISION 
De anställda i kommunen hade differentierade 
och individuella löner under 2021 med undan-
tag för kommunals medlemmar. Lönerna revi-
deras årligen i samtal mellan chef och medar-
betare.   
 
JÄMSTÄLLDHET 
Av samtliga anställda är andelen män 13,8 % 
och andelen kvinnor 86,2%. Jämfört med 2020 
har en ökning av kvinnor skett med 1,5%. 
Inom Lärande och stöd samt Omsorg och stöd 
är det stor kvinnodominans. Inom Service och 
dess tekniska avdelning dominerar männen.  
 
Lönekartläggning görs varje år i februari och 
dokumenteras. Inga osakliga löneskillnader 
hittades vid 2021 års lönekartläggning. 
 
I december 2021 var den genomsnittliga hel-
tidslönen 31 245 kronor per månad för all tills-
vidareanställd personal. Det är en ökning med 
575 kronor jämfört med föregående år.  
 
För 2021 var medellönen för kvinnor 29 496 
kronor och för män 29 699 kronor. Det ger en 
skillnad mellan män och kvinnors medellön på 
203 kronor. Detta gäller alla tillsvidarean-
ställda förutom chefer. Siffrorna baseras på 
39 män och 266 kvinnor. 
 
Om man tittar på alla tillsvidareanställda 
var medellönen för kvinnor 30 879 kronor och 
för män 33 585 kronor. Det ger en skillnad 
mellan män och kvinnors medellön på 2706 
kronor. Siffrorna baseras på 45 män 281 kvin-
nor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÅRETS HÄNDELSER 
Även detta år har varit präglat av pandemin. 
Sjukfrånvaron som under år 2020 var mycket 
hög, har dock vänt nedåt igen och är för 2021 
till och med lägre än både 2020, 2019 och 
2018. 
 
Löneväxling av pension samt personalbil är 
personalförmåner som kommunen erbjudit se-
dan några år tillbaka. Från och med 1 januari 
2022 erbjuds också möjligheten till semester-
växling.   
 
Under 2021 har en överenskommelse tecknats 
om samverkan och hjälp med kommunikat-
ionsfunktion vid extraordinära händelser och 
andra samhällsstörningar inom Räddnings-
tjänsten Karlstadsregionen. Denna överens-
kommelse minskar vår sårbarhet på kommuni-
kations sidan i krissituationer.  
 
Ett liknande samarbete har inletts med Hagfors 
kommun när det gäller växeltelefoni, i krissitu-
ationer finns det numera uppsatt tekniska lös-
ningar som gör att Munkfors och Hagfors 
kommun kan bistå varandra i växeln och där-
med öka servicen till våra medborgare.  
 
Under pandemin har medarbetare, som haft ar-
betsuppgifter som tillåter detta, arbetat mer el-
ler mindre på distans. Utifrån att vi även i fort-
sättningen ser ett behov av att erbjuda möjlig-
heten att arbeta på distans har en riktlinje tagits 
fram. Detta ser vi är ett led i att fortsätta vara 
en attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera 
duktiga medarbetare även i fortsättningen.   
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VERKSAMHETERNA  

VERKSAMHETERNA 
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VERKSAMHETERNA 

KOMMUNLEDNING 

 
Enheten för  

ekonomi 
Enhetschef:  

Björn Fogelberg 
 

Ekonomi 
Upphandling 

Resor 
Försäkringar och 

pensioner 

 
Kommunstyrelsen 

Ordf. Mathias Lindquist (S) 

 
Kommunledning 

Kommunchef: Jan-Olof Appel 
 

 
Enheten för intern 
service och med-

borgartjänster 
Enhetschef:  

Therese Pettersson 
 

Personalfrågor 
Sekreterarskap 

Kommunikation 
Reception och växel 

 
Enheten för  
näringsliv 
Enhetschef:  

Birgitta Svensson 
 

Näringsliv 
Turism 
Kultur 

 
Enheten för IT 

Enhetschef:  
Jonas Bergström 

 
IT 

Stadsnät 
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UPPDRAG 
Kommunledningskontoret skall hjälpa kom-
munstyrelsen och kommunfullmäktige i dess 
styr- och ledningsuppgift. Kommunlednings-
kontoret är kommunens samlade administra-
tiva resurs och här finns det samlade ansvaret 
för kommunens övergripande strategiska ut-
veckling. Här ligger ansvaret för administrat-
ion till den politiska organisationen, Kommun-
fullmäktige, Kommunstyrelsen, Utskotten och 
för Valnämnden, samt gemensamma nämnder 
och förbund med andra kommuner.  
 
Inom kommunledningskontoret finns kom-
munledningen med Kommunchef, enheterna 
för service och medborgartjänster, ekonomi, 
näringsliv och stadsnät. För integration bok-
förs samlade intäkter och kostnader här. Dess-
utom finns här budgetansvar för räddnings-
tjänst, miljö- och byggverksamhet samt över-
förmyndarverksamhet.  
 
ÅRETS HÄNDELSER 
• Även år 2021 kommer att gå till historien 

som det år när en pandemi drabbade hela 
världen i modern tid. För Munkfors del vi-
sade sig 2021 vara ett relativt bra år jäm-
fört med andra kommuner och med tanke 
på den pandemi som drabbade hela värl-
den. Året präglades av den omställning 
som vi var med om 2020 då distansarbete 
och möten på distans blev det ”normala” 
för de som kunde.  

• Upprustningen av Forsnässkolan har fort-
satt. 

• Plats 26 i Svenskt Näringslivs ranking av 
företagsklimat. 

• Munkfors stadsnät har under 2021 slutfört 
fiberutbyggnad efter Hackavägen och 
Ransjövägen (ERUF4). Under 2022 kom-
mer inkomna beställningar om förtätningar 
att genomföras. Stadsnätet erbjuder idag ett 
av marknadens bästa utbud av bredbands-
tjänster när det gäller Internet, TV och tele-
foni dessutom finns även nya tjänster i ut-
budet framför allt välfärdstjänster, fastig-
hetsstyrning, larm med mera Stadsnätet har 
avtal med en mängd olika tjänsteleverantö-
rer. Information om kommande utbyggnad 
och efteranslutningar läggs löpande ut på 
kommunens hemsida. 

 
EKONOMI 
Driftredovisning 
(tkr) 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Intäkter 17 457 12 958 12 649 11 787 

Kostnader -46 810 -46 940 -47 412 -48 896 

Driftnetto -29 354 -33 982 -34 763 -37 109 

Budgetavvikelse 7 247 2 628 2 346  
          

 

ANALYS OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT 
KLARA BUDGET 2022 
• Budget 2022 bedöms klaras. 

 
 

Taxefinansierade 
resultat (tkr)  Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Ackumule-
rat resultat 

Stadsnät  634 616 3 464 
          

• Stadsnät är ett eget taxekollektiv och resul-
tatet för 2021 är ett överskott med 616 tkr. 
Det ackumulerade resultatet är 3 464 tkr.

 

 

 
Driftredovisning per verksamhet (tkr)  Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Budget-

avv 2021 

Kommunchef  -15 249 -17 196 -17 416 850 
Enheten för service och medborgartjänster  -8 053 -8 030 -7 990 440 
Ekonomienheten  -5 493 -5 901 -5 700 354 
Näringslivsenheten  -2 197 -2 284 -2 249 -86 
Integration   1 649 742 350 350 
Stadsnät  -9 0 0 0 
IT   -1 312 -1 757 439 
Summa Kommunledning  -29 292 -33 982 -34 763 2 346 
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MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 
KF mål  Kommunledning mål Indikator Värde Måluppfyllelse 

  Målet uppfyllt    Målet kan ej bedömas  Målet ej uppfyllt 
Den attraktiva 
medborgar-
kommunen 

 Information om 
kommunens verk-
samhet och service 
ska utvecklas, med-
borgare och medar-
betare ska uppleva 
en god service och 
tillgänglighet. 
 

 

a) Antal besökare 
på hemsidan + 5 %  
b) Antal gilla på 
Facebook 
c) Tillgänglighet 
Epost  
d) Tillgänglighet 
Telefon 
e) Bemötande tele-
fon 

a) + 5 % egen mätning 
b) > 2500 egen mätning  
c) Genomföra mätning 
enligt KKiK (Kommuner-
nas kvalitet i korthet) 
d) Se ovan (KKiK) 
e) Se ovan (KKiK)  
 (Minst 4 av 5 indikatorer 
skall vara uppfyllda) 

a) Ej uppfyllt, nytt sy-
stem för mätning kan på-
verka men vi ser en 
minskning av trafik på 
hemsidan 2021 jämfört 
med 2020.  
b) Uppfyllt. 4239 följare 
jämfört med 3985 2020.   
c) Uppfyllt, ett något för-
sämrat resultat jmf m 
2020. Dock ej lika stor 
försämring som rikssnit-
tet. 
d) Uppfyllt, 98 % får 
svar inom 24 h.  
e) Uppfyllt, mycket mar-
ginell förändring mot fö-
regående år.  

  Synliggöra turism 
och besöksnäring 

a) Marknadsföring 
b) Antalet följare 
på Visit Munkfors 
Facebook 

a) > 10 reg.- och nat. me-
diainsatser  
b) > 800 
 

a) Uppfyllt 12 st. 
b) Uppfyllt 1116 följare  
 

Den attraktiva 
företags-kom-
munen 

 Mark för företagse-
tableringar ska pla-
neras 

Mark att erbjuda 
för företagsetable-
ringar  

Tillgängligt Uppfyllt, detaljplanering 
har initierats på Näset. 

  Bra näringslivskli-
mat 

a) Antalet nya före-
tag minst i nivå 
med året innan 
b) Svensk närings-
livs ranking 
c) Företagsbesök 

a) Antalet nya företag per 
1000 inv enligt KKiK 
b) < 100 
c) minst 25 
Minst 2 av 3 indikatorer 
skall vara uppfyllda 

a) Uppfyllt. I nivå 19 st.  
b) Uppfyllt. Plats 26  
c) Uppfyllt. 25 st. 

Den attraktiva 
föreningskom-
munen 

 Bra föreningsklimat Antal föreningsbe-
sök 

6 per år 
 

Uppfyllt. Hålls i mindre 
skala och via Teams pga 
pandemin. 

Den hållbara 
kommunen 

 Antalet pappersko-
pior ska hållas på 
en låg nivå 

Mängden inköpt 
papper för kopie-
ring ska inte öka jf 
med 2020 

˂ 2020 Uppfyllt.  

Den attraktiva 
arbetgivar-
kommunen 

 Lägre sjukfrånvaro 

 

 

Sjukfrånvaron ska 
sjunka 

Lägre än 5% 
 

Ej uppfyllt. 6,54 %, vil-
ket är bland de 5 lägsta 
sjuktalen bland kommu-
ner i Värmland 2021. 
Den pågående pandemin 
har medfört högre sjuk-
tal, vilket gör att målet 
varit svårt att nå. 

  Bra arbetsklimat Medarbetarenkät  
HME totalindex 
(hållbart medarbe-
tarengagemang) 

>70 Uppfyllt, HME 2021 =74 
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Finansiellt mål  Verksamheterna 
följer budget 

Ekonomiskt resul-
tat i balans 

Utfall ≤ budget Uppfyllt, är överskott. 

   

 
FRAMTID 
• Den ekonomiska utvecklingen för kommu-

nen har de senaste åren varit mycket bra, 
så också 2021, utvecklingen kommande år 
är osäker efter en pandemi och efter många 
år av låga räntor aviseras nu risk för höj-
ningar.   

• Den största investeringen under 2021-2022 
är den fortsatta upprustningen av Forsnäs-
skolan som nu går in i en slutfas.  

• Framtida utveckling fortsätter inom områ-
det digitalisering och gör att ny kompetens 
och nya system införs, inte bara lokalt, 
utan även från centralt håll med lagstift-
ning och annat. Exempelvis inom både 
skola och omsorg där skolan för framtiden 

är rustad för att kunna bedriva distansun-
dervisning om det skulle behövas och inom 
omsorgen där bl.a. tillsyn/övervakning i 
framtiden kan förbättras med digitala verk-
tyg. Övergången till digitala verktyg tar tid 
och medför ofta ökade kostnader. För 
kommuner som Munkfors med fler, är det 
därför viktigt att samverka i frågor som rör 
den här utvecklingen. 

• Munkfors stadsnät kommer under året att 
jobba vidare med förtätningar och se över 
om ytterligare stöd skall sökas från PTS 
för utbyggnad under 2023. Detta är en vik-
tig del i att fortsätta bygga ut fibernätet. 
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VERKSAMHETERNA 

OMSORG OCH STÖD 

 
Omsorg och stöd 

Ordf. Nicklas Hartwig(S) 

 
Omsorg och stöd 

Verksamhetschef: 
Susanne Aristidou 

 
Äldreomsorg 

LSS/SFB 
Familjerådgivning 

MAS 
Handläggare SoL/LSS 

 

 
Hemtjänst 
Enhetschef: 

Pernilla Boström 
 
 

 
Björkdungen 

Enhetschef: 
Elisabeth Larsson 

 
 
 

 
Björkbacken 

Enhetschef: 
Åsa Jonsson 

Rehab 
Sjuksköterskor 

 
LSS/SFB 
Enhetschef: 

Dunja Begovic 
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UPPDRAG 
Inom Omsorg och stöd finns verksamheter för 
äldreomsorg, LSS och familjerådgivning. 
Inom äldreomsorgen finns kommunens äldre-
boenden, rehabilitering och hemsjukvård. 
Inom LSS finns LSS, SFB. Följande enheter 
ingår:  
• Hemtjänstenheten inkl. bemanningsen-

heten. 
• Enheten Björkbacken inkl. rehab och sjuk-

sköterskor 
• Enheten Björkdungen inkl. demensdagvård 
• LSS/SFB-enheten 
• Direkt under verksamhetschefen finns 

verksamheter för biståndsbedömning, 
MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) 
och familjerådgivning. 
 

 
ÅRETS HÄNDELSER 
• Verksamhetschefen har slutat och en ny 

verksamhetschef har rekryterats, som bör-
jar i februari 2022. 

• Året 2021 har till stor del präglats av den 
pågående pandemin med allt vad det har 
inneburit. Bl.a. har sjukfrånvaron fluktue-
rat med stora variationer under året vilket 
har gjort att belastningen på verksamheten 
varit hög. Många nya rekommendationer 
från myndigheter och smittskydd har ställt 
stora krav på anpassningar i verksamhet-
erna som klarat att hålla balansen på en bra 
nivå.  

• Antalet brukare inom äldreomsorgen mins-
kade något jämfört med föregående år vil-
ket bl.a. medfört att trycket på boendeplat-
ser minskat något jämfört med året innan.  

 
EKONOMI 
Driftredovisning 
(tkr) 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Intäkter 35 457 41 156 38 446 33 878 
Kostnader -130 486 -134 756 -131 168 -127 443 
Driftnetto -95 030 -93 599 -92 722 -93 565 
Budgetavvikelse -4 659  -1 479  843    
          

 
 

ANALYS OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT 
KLARA BUDGET 2022 
• Omsorg och stöd redovisar ett överskott 

med +0,8 mkr (-0,9 mkr exkl covid-bi-
drag). 

• Covid-ersättning för 2020 fördes delvis 
över till 2021. Detta gjordes då återredo-
visning skulle göras i början av 2021 till 
Socialstyrelsen och eventuellt skulle me-
del betalas tillbaka. Munkfors kommun 
behövde inte betala tillbaka och ersätt-
ningen har täckt upp all skyddsutrustning 
och andra covid-relaterade kostnader un-
der 2021 för alla verksamheter. Vid boks-
lutet fanns covid-medel kvar som inte de-
lats ut (vissa kostnader som t ex administ-
rativa, hade inte fördelats ut) och dessa 
fördelades då ut på verksamheterna. 
 

Förvaltningsadmin. och familjerådgivning 
• Förvaltningsadministration redovisar ett 

underskott på -38 tkr (-292 tkr exkl covid-
bidrag) Verksamhetschef slutade sin an-
ställning. 
 

Äldreomsorg 
• Äldreomsorgen redovisar ett resultat på  

1,2 mkr (+64 tkr exkl covid-bidrag) 
• Hemtjänsten resultat blir +740 tkr  

(383 tkr exkl covid-bidrag). Haft svårt att 
få in vikarier under året. Personalen har 
gått kort och varit hårt belastade.   

• Björkbackens resultat blir -411 tkr  
(-525 tkr exkl covidbidrag). Många kort-
tidsplatser under året och haft inne extra 
personal pga hög vårdtyngd hos enskild 
brukare. Svårt att få in vikarier under året. 

• Björkdungens resultat blir -55 tkr (-252 tkr 
exkl covid-bidrag). Haft inne extra perso-
nal pga hög vårdtyngd hos enskild brukare. 
Covid-smitta på en avdelning som innebar 
extra personal och högre kostnader. Svårt 
att få in vikarier under året. 

• Demensdagvården har varit stängd under 
året. Årsresultat +315 tkr. 

• Sjuksköterskornas resultat är +462 tkr  
(-45 tkr exkl covid-bidrag).  Har haft inne 
bemanningsföretag under året.  
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• Rehabs årsprognos +189 tkr. Kostnader 
för hjälpmedel har varit lägre än budget. 
Inga vikarier vid sjukdom. 

 
LSS-verksamhet 
• Totala LSS-verksamheten har ett resultat 

på -359 tkr (-673 tkr exkl covid-bidrag)  
• Intäkter från Försäkringskassan för SFB 

minskades med 2,2 mkr då Försäkrings-
kassan tog bort ett beslut på personlig as-
sistans.  

• Inom LSS/SFB har vi hanterat 16 st över-
taligheter under 2021. Brukare inom per-
sonlig assistans har avlidit och personal 
blev övertaliga. Övertaligheterna hantera-
des genom Äldreomsorgslyftet, omplace-
ringar till andra verksamheter, uppstart av 
LSS Pool, uppsägning av pan-anställda. 
Även haft några ”inLASningar” av perso-
nal i verksamheter. 

 

Driftredovisning per verksamhet (tkr)   Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget-av-
vikelse 

2021 
Verksamhetsadm, famrådg, utskott  -5 012 -5 119 -3 408 -38 
Äldreomsorg  -70 652 -67 634 -67 401 1 240 
Hemtjänst  -26 937 -25 263 -24 234 740 
Björkbacken  -17 267 -16 754 -16 659 -411 
Rehab  -2 923 -2 535 -2 763 189 
Björkdungen, demensdagvård  -16 918 -16 408 -17 449 260 
Sjuksköterskor, anhörigstöd  -6 607 -6 674 -6 296 462 
LSS-verksamhet  -19 366 -20 846 -21 912 -359 
Personlig assistent SFB  -8 655 -10 719 -9 845 -1 770 
LSS  -10 284 -9 792 -11 725 1 411 
Socialpsykiatri  -427 -335 -342 0 
Summa Omsorg och stöd  -95 030 -93 599 -92 721 843 
  
         

  
 

 

 

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 
KF mål  Omsorg och stöd mål Indikator Värde Måluppfyllelse 

  Målet uppfyllt    Målet kan ej bedömas  Målet ej uppfyllt 
Den attraktiva 
medborgar-
kommunen 

 Värdegrundsarbete Arbete med ledord 
utifrån ny värde-
grund påbörjas under 
2021. 

100 % Ej uppfyllt. Har ej påbör-
jats då verksamhetschef 
saknats under hösten. 

  Individen i cent-
rum, för bra stöd 
och god vård och 
omsorg 

a) Generellt: 
För alla med insatser 
ska en genomföran-
deplan vara upprättad 
tillsammansmed kon-
taktperson, där den 
enskilde själv varit 
delaktig.  

b) Aktivitetsombud ut-
ses på varje enhet 
och veckoplan för 
aktivitet utformas. 

c) Mellanboende: Se 
över möjlighet till bi-
ståndsbedömd boen-
deform vid behov av 
stöd och service. 

d) Finnas ökad valmöj-
lighet kring fler bo-
endeformer för + 
65år 

Minst sju indika-
torer ska vara 
uppfyllda 
a) 100 % 
b) 100 % 
c) Påbörjad 2021 
d) Påbörjad 2021 
e) 100 % 
f) 100 % 
g) 100 % 
h) 100% 
i) 1 träff 
j) Påbörjad 2021  
k) Påbörjad 2021 
l) >2 st 
 

a) Uppfyllt. Genomfö-
randeplaner är upprät-
tade. 
b) Uppfyllt. Aktivitets-
ombud utsedda. 
c) Uppfyllt. Riktlinjer 
finns. 
d) Ej uppfyllt. Inga nya 
boendeformer finns. 
e) Uppfyllt. 
f). Uppfyllt. 
Alla nyinflyttade kom-
mer få en riskbedömning 
och åtgärdsplan. Min bok 
fylls i efter inflytt. 
g) Uppfyllt. Ankomst-
samtal har erbjudits. 
h). Ej uppfyllt. Många 
dubbelbemanningar.  
i) Uppfyllt 
j) Uppfyllt 
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e) Ökad aktivitet i ge-
mensamma utrym-
men på Tallåsen 
mån-fredag 

f) Äldreboende: 
Alla boende ska ha 
en aktuell (upprättad 
innevarande år) risk-
bedömning och åt-
gärdsplan 

g) Erbjuda ankomst-
samtal för nyinflyt-
tade på säboplats för 
att ge information 
och göra kartlägg-
ning av aktuellt för-
väntningar och hälso-
tillstånd 

h) Hemtjänst: 
Ingen ska ha mer än 
12 personal under en 
14 dagars period. 

i) LSS-boende: 
Arbeta för att få till 
ökad brukar delaktig-
het och inflytande 
inom LSS verksam-
heterna genom 
dag/veckoplanering. 

j) LSS: 
Arbeta strukturerat 
utifrån AKK (Alter-
nativ kognitiv kom-
munikation) i den 
dagliga planeringen 
och använda med 
teknikstöd för att öka 
delaktigheten. 

k) Sysselsättning  
Utveckla daglig 
verksamhet formen 
så att fler går vidare 
till skyddat arbete 
och/eller reguljärt ar-
bete. Se över möjlig-
het till praktikplatser 
hos interna och ex-
terna placeringar.  

l) Använda daglig 
verksamhet som en 
gemensam ingång för 
olika former av 
sysselsättning som 
matchas mot vårt 
verksamhetsområde 
Omsorg och stöd. 

k) Uppfyllt 
l) Uppfyllt 

  Kvalitetssäker 
handläggning 

a) Alla ansökningar ska 
bekräftas/ återkopp-
las inom fem arbets-
dagar. 

a) 100 % 
b) Uppfylla 3 av 5 
punkterna 
 

a) Uppfyllt. Alla ansök-
ningar har blivit besva-
rade inom 5 dagar. 
 



 

 33 

b) Handläggningstider 
efter att alla uppgif-
ter inkommit är 
högst:  
1) Hemtjänst – två 

veckor 
2) Äldreboende – 

fyra veckor 
3) LSS-person-

krets – tolv 
veckor 

4) LSS-ansökan 
återkoppling 
inom två veckor 

5) Möjlighet att 
använda Draftit 
LSS/SoL sup-
port vid svåra 
ärenden. 

 
 

Uppfylla 3 av 4 punk-
terna: a-d  
 
b) Uppfyllt. 
Handläggningstider upp-
fyller målen. 

Den attraktiva 
företagskom-
munen 

 Underlätta för före-
tag att bedriva 
verksamhet kopplat 
till utskottets an-
svarsområde 

Ge möjlighet för en-
skilda företagare som 
erbjuder service till 
brukare i kommu-
nens boenden såsom 
fot- och hårvård möj-
lighet att temporärt 
använda lokal för 
denna typ av service 
gentemot  
brukare. 

Antal företags-
kontakter > 2 som 
erbjuds lokalan-
vändning i våra 
verksamhetsloka-
ler. 

Uppfyllt. Lokalanvänd-
ning har erbjudits men 
ingen entreprenör har va-
rit intresserad. 

Den attraktiva 
föreningskom-
munen 

 Stöd och stimulans 
till föreningar, som 
har målgrupper 
som relaterar till ut-
skottets ansvarsom-
råde 

a) Samarbeta med de 
pensionärsorganisat-
ioner som finns på 
orten. 

b) Påbörja samarbete 
med Folkhälsostra-
teg kring ökat sam-
arbete med före-
ningar som deltar 
med olika aktiviteter 
på våra boenden . 

a) Minst 4 ggr per 
år 
b) Påbörjat minst 
1 gemensam akti-
vitet 

Ej uppfyllt pga pande-
min. 

Den hållbara 
kommunen 

 Minska resandet 
med bil 
 
 
 
 

a) Möjlighet till mobil 
dokumentation di-
rekt hos den en-
skilde. 

b) Minst 50 % av vård-
planering via telefon 
/eller i hemmet. 

c) Vidareutveckla hem-
tagningsteamet. 

d) Uppföljning sker in-
nan hemgång från 
korttidsplats får 
hemtagningsteamet 
har fortsatta insatser 

e) Alla som vill ha di-
gital tillsyn skall er-
bjudas detta under 
2021. 

Minst sju indika-
torer ska vara 
uppfyllda: 
a) Påbörjad 2021 
b) Minst 50 % 
c) 100% 
d) Påbörjad 2021 
e) 100 % 
f) Starta med led-
ningsgrupp under 
2021 
g) Starta 2021 
h) >7 st 2021 
i) Vid byte alltid 
ersätta 1 av bi-
larna till elbil. 

a) Uppfyllt. Använder 
Intraphone för mobil 
dokumentation.  
b) Uppfyllt. 90% av 
vårdplanering sker via te-
lefon/skype eller på plats 
hos vårdtagaren. 
c) Uppfyllt. Hemtag-
ningsteamet vidareut-
vecklas hela tiden. 
d) Uppfyllt. Uppfölj-
ningar görs. 
e) Uppfyllt. Erbjudande 
finns. 
f) Ej uppfyllt. Planeras 
installeras 2022. 
g) Uppfyllt. Finns en di-
gital tillsynskamera inom 
hemtjänsten. 
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f) Installera Teams 
/Zoom på plattorna / 
mobiler /på verk-
samhetens mobila 
verktyg så att både 
brukare och personal 
kan använda i stället 
för fysiska möten 

g) Prova digital dag 
och/eller natttillsyn.  

h) Öka antalet Evondos 
för läkemedelstill-
delning. 

i) Fler elbilar till bil-
parken allt eftersom     
avtalen löper ut och 
fler elstolpar finns.       

h) Uppfyllt. Läkemedels-
robotar finns ute hos 
några brukare.  
i) Ej uppfyllt, inga elstol-
par ännu men projekt av 
införande av dessa pågår 
centralt. 
 

  Hållbara boenden a) Sopsortering på bo-
enden 

b) Minska matavfall på 
boenden. 

a) 100 % 
b) Minskning 
50% 

a) Uppfyllt. Boendena 
sop sorterar.  
b) Kan ej bedömas.  Mät-
ning har ej kunnat utfö-
ras pga. pandemin. 

Den attraktiva  
arbetsgivar-
kommunen 

 Lägre sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ska sjunka 
och vara stabil 

Lägre än 5 % Ej uppfyllt. Pandemin 
har påverkat negativt. 

  Bra arbetsklimat a) Medarbetarenkät  
HME totalindex 
(hållbart medarbetar-
engagemang) 

b) Kompetensplaner för 
ny personal    

c) 3. Gemensam intro-
duktionsprogram för 
ny personal                    

a) >70 
b) 100% 
c) 100% 

a) Uppfyllt. Resultat = 73 
b) Ej uppfyllt. 
c) Uppfyllt, introdukt-
ionsprogram för som-
marvikarier. 

Finansiellt mål  Ekonomi i balans Resultat inom ram  Uppfyllt. Se förklaringar 
i Analysavsnittet. 
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FRAMTID 
• Personal: Vi kommer att sakna medarbe-

tare med ”rätt” utbildning, inom de flesta 
yrkesgrupper. Det kommer att kräva ut-
bildningsinsatser, som kan ske på olika 
sätt. Basutbildningar, genom exempelvis 
AF, specialistutbildningar, genom kom-
munsamverkan och möjligheter till distans-
utbildningar och fler webbutbildningar.  
Arbeta vidare med att sjukfrånvaro antalet 
ligger på en stabil låg nivå under 5% 2022. 
 
Anpassa arbetssätt till att bli mer person-
centrerat utifrån den enskildes behov och 
få till bättre uppföljningar utifrån detta. 
 
Korttids-pool skall införas inom äldre-
omsorgen. 
 
Fortsätta implementering av IBIC (Indivi-
dens behov i centrum) inom LSS. 
 

• Välfärdsteknologi, ett område som ut-
vecklas kraftig och här behöver trygghets-
skapande teknologin upphandlas utifrån de 
funktioner vi behöver för att säkra upp och 
följa upp våra insatser hos den enskilde.  
 

Det ska också ge ett mervärde hos den en-
skilde i form av ökad livskvalitet och 
självständighet. Det kommer också att 
vara ett komplement till personalbeman-
ning för att klara vårt uppdrag och höja 
kvalitén i framtiden.  
 
Använda våra olika it stöd på ett effekti-
vare sätt och få mer brukartid. 
 
Öka tillgänglighet med att erbjuda fler 
webbmöten med brukare. 
 

Ökad delaktighet i våra verksamheter via  
genomförandeplanering tillsammans med 
brukare och närstående. 
 
Digitala lås kommer införas i hemtjänsten. 
 

• Lokaler 
Översyn av lokaler till LSS utifrån fram-
tida behov. 

 

 
 

 

 

 

 

NYCKELTAL 
Tkr eller antal   Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Budget 

2021 
Äldreomsorg           
Hemtjänst (tim/mån)   4 684 4 094 3 921 5 124 
Korttidsboende (antal)   3,8 5,2 5,0 4 
Säbo (antal)  63,4 58,2 54,7 60 
LSS (antal)           
PA Försäkringskassan SFB   5 5 5 5 
PA Kommun  1 1 1 1 
PA Övriga  3 3 3 3 
Serviceboende LSS  14 14 17 12 
Boendestöd  0 0 4 0 
Daglig verksamhet   14 23 23 12 
Övrig LSS  25 13 13 26 
Korttidsvistelse  6 5 6 5 
Korttidstillsyn  1 2 1 2 
Familj-/elevhemsboende  1 0 0 1 
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VERKSAMHETERNA 

 LÄRANDE OCH STÖD 
 

Enheten  
IFO/Flykting 

Enhetschef:  
Anna-Lena Andersen 

 
Individ- och familje-

omsorg 
Integration  

Ensamkommande 
barn 

 

Enheten  
arbetsmarknad 

Enhetschef:  
Madelene Anders-

son 
 

Arbetsmarknads-
åtgärder 

Lärande och stöd 
Ordf. Pia Falk (S) 

Lärande och stöd 
Verksamhetschef: 

Anna Falk 
 

Utbildningsverksamhet 
Barnomsorg 

Fritidsgårdsverksamhet 
Arbetsmarknadsåtgärder 

Integration 
Individ- och familjeomsorg 

 

Enheten  
förskola 

Förskolechef: 
Marita Jansson 

 
Förskola 

RO Munkerud 
Rektor:  

Anna Larsson 
 

Fritidshem 
Förskoleklass 

Grundskola 1-3 
Obl. särskola 1-3 

Elevhälsa 

RO Forsnäs 
Rektor:  

Robert Granbom 
 

Fritidsgård 
Grundskola 4-9 

Obl. särskola 4-9 

Enheten 
öppenvård 
Enhetschef: 

 Helene Hjär-
tquist 

 
Socialpsykiatri 

Öppenvård 

Skolutvecklare  
Linda Andersson-

Falk 
 

Elevhälsa 
Skolutveckling 

SYV 
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UPPDRAG 
Inom Lärande och stöd finns ansvar för skol-
verksamheterna, arbetsmarknadsfrågor, indi-
vid- och familjeomsorg, samt migration och 
flyktingfrågor. Följande enheter ingår: 
• Enheten Förskola 
• Rektorsområde Munkerud 
• Rektorsområde Forsnäs 
• Enheten IFO och Flykting 
• Öppenvårdsenheten 
• Arbetsmarknadsenheten 
 
För våra äldre elever och vuxna köper kommu-
nen platser i gymnasieskolan och vuxenutbild-
ningen i andra kommuner och SFI – svenska 
för invandrare köps via entreprenad från Gei-
jerskolan. Utbildningsplikt köper vi från Hag-
fors kommun. 
 
ÅRETS HÄNDELSER 
• År 2021 har fortsatt präglats av osäkerhet, 

anpassningar och omställningar i alla verk-
samheter pga. Covid- 19. Vi har haft di-
stansundervisning på Forsnässkolan vid ett 
tillfälle.  

• En chef över den samlade Elevhälsan 50% 
har tillsatts för att avlasta rektorerna.  

• Hela Elevhälsans personalgrupp har nyre-
kryterats under året. 

• Ny Öppenvårdschef började i april.  
• Ny AME-chef började i april 
• Fortsatt renovering av Forsnässkolans lo-

kaler samt nybyggnation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMI 

 
ANALYS OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT 
KLARA BUDGET 2022 
• IFO: Ekonomiskt bistånd har ökat något 

under året.  
• IFO/AME arbetar för att fler ska komma i 

egenförsörjning men det är svårt med prak-
tikplatser pga. Covid-19. Vi ser en fortsatt 
ökning av arbetslösa ungdomar. 

• Vi ser en ökad kostnad för gymnasie-
särskolan och skolskjuts. 

• Vi anpassar vår verksamhet när bidrag dra-
gits in eller minskat. 

• Lärande och stöd förväntas klara budget 
2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftredovisning 
(tkr) 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Intäkter 35 129 33 272 34 347 25 592 
Kostnader -127 205 -128 394 -134 390 -128 232 
Driftnetto -92 076 -95 122 -100 043 -102 640 
Budgetavvikelse 2 681 5 673 2 598  
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Driftredovisning per verksamhet (tkr) 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 

Budget-
avvikelse 

2021 
Verksamhetschef, utskott -1 838 -1 702 -1 667 -76 

Skoladm övergripande -532 -1 444 -1 082 111 

Musikskola -157 -136 -149 -9 

Fritidsgård -784 -906 -915 -150 

Förskola, personalkooperativ: -16 715 -17 716 -18 745 -22 

Varav Förskola inkl. IKE, föräldraavgifter, statsbidrag -15 110 -16 236 -17 377  -244 

Varav Personalkooperativ -1 605 -1 481 -1 368  222 

Grundskola, fritidshem: -41 807 -42 502 -44 369 732 

Varav Fritidshem inkl. IKE, föräldraavgifter, statsbidrag -3 441 -3 479 -2 915  333 

Varav Grundskola 1–9 inkl. förskoleklass, IKE, skolskjuts -35 425 -36 018 -37 812  -1 582 

Varav Obligatorisk särskola åk 1–9 inkl. IKE, skolskjuts -3 986 -4 506 -4 735  1 043 

Varav Skolhälsa 1 045 1 502 1 093  938 

Gymnasiet, komvux, sfi: -15 414 -15 573 -17 317 -791 

Varav Gymnasieskola inkl. skolskjuts, inackordering -12 781 -12 626 -14 958  -541 

Varav Gymnasiesärskola inkl. skolskjuts -1 891 -1 240 -1 000  243 

Varav Komvux -346 -893 -714  -366 

Varav SFI -396 -813 -645  -127 

Individ och familjeomsorg: -13 502 -13 873 -14 191 2722 

Varav Socialpsykiatri/Öppen vård -1 185 -1 092 -1 046  -279 

Varav Institutionsvård vuxen -781 -181 -766  -373 

Varav Institutionsvård barn -375 -868 -2  -683 

Varav Familjehemsvård -1 497 -1 569 -805  -716 

Varav Öppna insatser vuxna -290 -383 -542  167 

Varav Kontaktmannaskap -24 -71 -237  -182 

Varav Öppna insatser unga -948 -1 225 -1 127  525 

Varav Ekonomiskt bistånd -2 987 -3 183 -3 010  -1190 

Varav Adm IFO, Socialjour -5 415 -5 301 -6 656  29 

Varav Familjerätt 0 0 0  -20 

Flyktingverksamhet: 0 0 0 0 

Varav Vuxen 0 0 0 0 

Varav Ensamkommande barn 0 0 0 0 

Arbetsmarknadsåtgärder -1 327 -1 270 -1 607 82 

Summa Lärande och stöd -92 076 -95 122 -100 043 2 598 
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MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 
KF mål  Lärande och stöd mål Indikator Värde Måluppfyllelse 

  Målet uppfyllt    Målet kan ej bedömas  Målet ej uppfyllt 
Den attrak-
tiva medbor-
garkommu-
nen 

 Resultatuppföljning/ana-
lys/verk-samhetsutveckl-
ing (Skola/Fsk/AME/Öp-
penvård/IFO) 

Systematiskt kvalitetsar-
bete:   
Analys 4 ggr/år (2 ggr/år 
Fsk), redovisas till utskott.  
 

100 % 
 

Uppfyllt.  
Redovisas löpande till utskott 
 

  Öka språklig medveten-
het (Fsk) 

Medveten språkträning 3 
ggr/v på alla avdelningar. 

100 %  
 

Uppfyllt. Redovisas till ut-
skott. 
 

  Höja elevresultaten 
(Skola) 
 

a) Formativ bedöm-
ning/delaktighet - medve-
tandegöra elevresultaten 
för elever/vårdnadshavare: 
Individuella omdömen i 
InfoMentor. 
b) Meritvärdet för åk 9: 
Ligga på rikssnitt eller 
högre. 
c) Förbättra resultaten mel-
lan åk 8-åk 9: Meritvärdet 
mäts för samma årskull 
från åk 8 till åk 9. 
d) Öka behörigheten till 
gymnasiet: Rikssnitt eller 
högre. 
e) Lovskola: Minst 50 h 
höstlov, påsklov, sportlov, 
sommarlov, behöriga lä-
rare. 
f) Läx-studiehjälp: Behö-
riga lärare 
 

a) 100 % 
b) 100 % 
c) 100 % 
d) 100 % 
e) 100 % 
f) 100 % 
Minst 4 
av 6 ska 
vara upp-
nådda för 
att klara 
målet 

Uppfyllt. 4 av 6 indikatorer är 
uppfyllda 
a) Munkerud: Uppfyllt  
Forsnäs: ej uppfyllt 
b) Uppfyllt. Ligger något 
högre än rikssnittet Rikssnitt 
215 Munkfors 216.13 
c) Uppfyllt. Meritvärdet höjt 
med 14,37 poäng från 201.76 
till 216.13 
Från vt 8 åk till vt åk 9  
d) Ej uppfyllt. Rikssnittet är 
84,6 och 73,9 % av elever i åk 
9 på Forsnäs behöriga till 
gymnasiet. 
e) Uppfyllt. 
f) Munkerud: Uppfyllt. 
Forsnäs: Uppfyllt. 

  Nolltolerans mot kränk-
ningar (Skola) 

a) Alla personalgrupper 
ska vara aktivt deltagande i 
skapande av en trygg, sä-
ker miljö och trivsel i verk-
samheterna samt agera för 
Nolltolerans: Enkät via 
Webropool 1 ggr/mån. 
Analys/åtgärder juni och 
dec redovisas till utskott. 
(Skola) 
b) Plan mot kränkande be-
handling. 

a) + %  
b) 100 % 

a)  Uppfyllt. Genomfört för 
båda skolorna, redovisas till 
utskott omöjligt att redovisa 
%-sats pga. av hög frånvaro 
Covid-19. 
b) Uppfyllt. Planerna ligger 
ute på kommunens hemsida. 

  Förebyggande främjande 
arbetet för barnfamil-
jer/missbruk/våld i nära 
relationer. (Öppenvår-
den/IFO) 

Handlingsplan och genom-
förande. 
. 

100%  Uppfyllt. Redovisas till ut-
skottet i årsredovisningen. 

  Kunskap om psykisk 
hälsa (Alla verksam-
heter) 

a) Utbildningsplan per sta-
die åk 3, 5, åk 7, åk 9 samt 
genomförande av utbild-
ning. (Elevhälsa) 
b) Handlingsplan och ge-
nomförande. 
(Fsk/ IFO/Öppen-
vård/AME) 

a) 100 % 
b) 100 % 

a) Uppfyllt. Redovisas till ut-
skottet i årsredovisningen 
(Elevhälsan). 
b) Uppfyllt. Redovisas till ut-
skottet i årsredovisningen. 
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  Vägleda i karriärval och 
karriärvägar (SYV) 

Handlingsplan och genom-
förande. 
 

100%  Uppfyllt. Genomfört av SYV. 

  Beakta barnperspekti-
vet/barnets åsikt - barn-
konventionen 

Skapa rutiner för att beakta 
barnens åsikter: 
• Skolutredning -Skola 
• Särskilt stöd - Skola 
• Extra anpassningar – 

Skola 
• Utredningar – IFO 
• Ekonomiskt bistånd-

IFO 
Egenkontroll 5st/halvår 

100% Uppfyllt. Genomfört i alla 
verksamheter men är fortsatt 
ett utvecklingsområde i alla 
verksamheter. 

Den attrak-
tiva före-
ningskom-
munen 

 Aktivt fritidshem/fritids-
gård 
 

a) Plan för aktivt fritids-
hem/samverkan förenings-
liv: Årshjul utarbetas och 
genomförs. (Fritidshem) 
b) Plan för aktivt fritids-
gård/samverkan förenings-
liv: Årshjul utarbetas och 
genomförs. (Fritidsgård) 

a) - 
b) - 

a) Kan ej bedömas pga. Co-
vid- 19  
b) Kan ej bedömas. Kunde 
inte samarbeta med externa 
aktörer pga. smittorisken. 

Den hållbara 
kommunen 

 Hållbar miljö/hälsa  a) Temavecka Hälsa/miljö  
b) Fungerande sopsortering 
c) Ökad fysisk aktivitet-
handlingsplan 

a). 100 % 
b) 100 % 
c) 100 % 

a) Uppfyllt. Munkerudsskolan 
och Forsnässkolan har båda 
genomfört temavecka. 
b) Uppfyllt. Förskolorna har 
sopsortering på alla enheter 
där barnen är involverade vid 
alla måltider samt att tema-
veckor hålls med sopsortering 
med lärande för en hållbar 
miljö. Förskolan har en hand-
lingsplan för sopsortering. 
Sopsortering på båda skolorna 
finns. 
c) Uppfyllt. Alla skolorna har 
en handlingsplan för fysisk 
aktivitet. 
 

  Alla verksamheter ska i 
högre grad ta ansvar för 
att utveckla barn/ele-
ver/klienter till demokra-
tiska och ansvarstagande 
samhällsmedborgare 

Handlingsplaner och års-
hjul per verksamhet 
Innehåll: 
• Demokrati, vad är det? 
• Rättigheter-skyldig-

heter 
• Kvinnors rätt 
• Sexualitet - min kropp 
• Etik på nätet 
• Källkritik 
• Ekonomi 
Eget ansvarstagande för 
framtiden/arbete/ utbild-
ning mot egenförsörjning 

100% Uppfyllt. Redovisas till utskott 
för respektive verksamhet. 

Den attraktiva  
arbetsgivar-
kommunen 

 Lägre sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ska sjunka Lägre än 
5 % 

Kan ej bedömas pga. Covid- 
19.  

Ekonomi i ba-
lans och god 
ekonomisk 
hushållning 

 Budgetuppföljningspro-
cess 

Analys och åtgärdsarbete 
rapporteras 

100 % Uppfyllt.  
Månatlig rapport. 
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FRAMTID 
• Nya grepp måste tas gällande elevernas re-

sultat. Vi måste särskilt analysera och ut-
veckla pojkarnas studieresultat då flickors 
och pojkars studieresultat skiljer sig mar-
kant åt och har så gjort över tid. 

• Vi behöver kompensera de elever som inte 
når målen med olika insatser.  

• Alla verksamheter har ett stort ansvar att 
arbeta förebyggande, främjande när det 
gäller övergripande frågor så som demo-
krati, hälsa, ANDT och personers/elevers 
psykiska mående.  

• Våra trivselenkäter visar tydligt att vi be-
höver fokusera elevernas trivsel och må-
ende. Vi har många kränkningar inrappor-
terade till huvudman. Arbetsformerna för  
hur vi följer upp både kränkningar, hög 
frånvaro måste utvecklas ytterligare. 

• Vi behöver tillgänglighetsanpassa vår 
verksamhet för att möta behovet för våra 
elever med NPF-problematik, så som läro-
medel, undervisningsformer, rastaktiviteter 
samt andra kompensatoriska åtgärder. 

 
• Implementering av nya kursplaner för sko-

lorna 2022. 
• Fortsatt fokus på samverkan mellan verk-

samheterna för bättre resultat och resursan-
vändning. Gäller samverkan mellan skola-
öppenvård. IFO-öppenvård-AME. 

• IFO ska utarbeta brukarenkäter för att 
bättre följa upp/utveckla verksamheten. 

• AME:s verksamhet måste anpassas efter 
aktuella målgrupper. 

• Nya direktiv för VUX kommer. 
• Tre-årigt projekt Förundran Regionvärm-

land i samarbete Förskolan/BVC/Biblio-
tek/vårdnadshavare gällande språkstimu-
lans 

• REACT- ett projekt för att få ut fler ar-
bete/utbildning. 

• SPSM-projekt pågår: Förbättra skolnärva-
ron för elever med NPF-problematik 
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NYCKELTAL 

Tkr eller antal   Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Förskola       

Antal barn (snitt helår)   165 161 169 169 
Kostnad per plats inkl. lokaler (netto)   91,6 100,8 102,8 101,4 
Fritidshem       

Antal elever 6–12 år (snitt helår)   97 98 91 97 

Kostnad per plats inkl. lokaler (netto)   35,5 35,5 
         

40,4  
         

43,8  
Förskoleklass       

Antal elever (snitt helår)   38 41 42 41 

Kostnad per plats inkl. lokaler (netto)   48,3 44,5 
         

48,7  
37,9 

Grundskola       

Antal elever åk 1–3 (snitt helår)   128 118 116 114 
Antal elever åk 4–9 (snitt helår)   256 256 254 245 
Kostnad per plats åk 1–3 inkl. lokaler (netto)   79,7 83,1 92,2 92,3 
Kostnad per plats åk 4–9 inkl. lokaler (netto)   91,4 95,3 97,4 96,3 
Andel åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som ele-
ven läser), (kommunala skolor) 

  84,6 53,8 57,9 -  

Andel behöriga till gymnasiet: ekonom, human, samh (%) snitt, 
(kommunala skolor) 

  86,5 76,7 62,2 -  

Andel behöriga till gymnasiet: estet (%) snitt, (kommunala sko-
lor) 

  86,5 81,4 66,7 -  

Andel behöriga till gymnasiet: yrkes (%) snitt, (kommunala sko-
lor) 

  86,5 83,7 68,9 -  

Andel behöriga till gymnasiet: natur, teknik (%) snitt, (kommu-
nala skolor) 

  83,8 74,4 66,7 -  

Andel åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (%), (kom-
munala skolor)   81,1 69,8 62,2 -  

Meritvärde åk 9 genomsnitt (17 ämnen), (kommunala skolor)   228,2 217,9 205,3 +% 
Obligatorisk särskola           
Antal elever (snitt helår)   11 16 16 16 
Kostnad per plats inkl. lokaler (netto)   362,4 409,6 296,0 361,1 
Gymnasieskola       

Antal elever (snitt helår)   105 102 109 109 

Kostnad per plats (snitt)   121,7 123,8 137,2 132,3   

Elever med examen/studiebevis inom 3 år, hemkommun, andel 
(%) 

  71,4 71,4 59,4 +% 

Gymnasiesärskola       

Antal elever (snitt helår)   4 2 1 2 
Kostnad per plats (snitt)   472,8 620,2 1000 621,5 
Komvux kr/inv   93 240 194,5 94,8 
SFI kr/inv   106,5 218,7 175,8 141,2 
IFO       
Enskilt bistånd (antal hushåll)   33 36 35 -  
-varav hushåll med barn   9 9 8 -  
Enskilt bistånd (tkr/mån)   251 280 251 350 
Institutionsvård barn   0 1 0 1 
Familjehemsvård  6 10 7 7 
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VERKSAMHETERNA 

SERVICE 
 

 
Kostenheten 

Enhetschef: 
Monica Sonesson Olsson 

 
 

 
Service 

Ordf. Eric Henriksson (S) 

 
Service 

Verksamhetschef: 
Anna Grenholm 

 
Föreningsverksamhet 

Fritidsverksamhet 
Bibliotek 

 

 
Tekniska enheten 

Enhetschef: 
Kjell Bengtsson 

 
Skattefinansierad 

Avgiftsfinansierad 
Lokalvård 
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UPPDRAG 
Inom verksamheten Service hanteras det som 
generellt handlar om service till medborgare, 
besökare och brukare, här ingår både intern 
och extern service. Följande verksamheter in-
går i Service: 
• Tekniska enheten (inkl städ) 
• Kostenheten 
• Verksamhetschefen ansvarar för kommu-

nens bibliotek, förenings- och fritidsverk-
samhet. 

 
ÅRETS HÄNDELSER 
• I Biblioteket har med stöd från Kulturrådet 

(Stärkta bibliotek) byggts ett studierum i 
befintliga lokaler. 

• Hyresgästanpassning av industrilokalen 
och utemiljön på Stålvägen 4 har färdig-
ställts och Värmlandstrafik har flyttat in i 
maj.  

• Belysningsarmaturer från Munkebol till 
Ransäter har fått nya armaturer och hela 
sträckan har tänts upp. 

• Hagalundsvägen har renoverats. 
• Badplatsen på Hästskoholmen har förnyats 
• Avverkning av en del skog p.g.a. barkborr-

reangrepp 
• Forsnässkolans om- och tillbyggnad har 

pågått. Träslöjden har inhysts i g:a Ro-
slagsskolan. 

• Nytt avtal har skrivits med Menigo för hu-
vudleverans av livsmedel, som har påbör-
jats i samarbete med Sunne, Hagfors och 
Torsby kommuner. 

• Covid-pandemin har för andra året, i alla 
verksamheter försvårat möjligheten till ar-
betsplatsträffar och inneburit ökade kostna-
der för inköp av material och ökade ar-
betsinsatser. För köket har det dessutom 
inneburit mindre utbud i exv. salladsbuffén 
för att minska köbildning. 

 
Taxefinansierat  
• Under året har 213 meter va-ledningar på 

bytts ut i enlighet med saneringsplan. 
• Beslut har fattats om att avveckla Ransä-

ters avloppsreningsverk och anlägga en 
överföringsledning från Ransäter till 
Munkfors avloppsreningsverk. 

• Ca 350 000 kr har betalats ut i regresser 
och självrisker p.g.a. källaröversvämningar 
vid stora regn. 

• Renhållningsavgifterna ökades med 4 %. 
 
EKONOMI 
Driftredovisning 
(tkr) 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Intäkter 66 829 63 302 66 219 62 969 
Kostnader -81 379 -78 635 -79 146 -77 077 
Driftnetto -14 550 -15 333 -12 927 -14 801 
Budgetavvikelse 1 139  -1 531  1 181    
          

 
ANALYS OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT 
KLARA BUDGET 2022 
Det stora överskottet inom ansvar tekniska 
skattefinansierat beror i stort på överskott på 
vinterväghållning, avskrivningar för hyresgäst-
anpassning av Hagalunds industrifastighet på-
börjades sent på året samt överskott på skog 
och vakans på en drifttekniker.  
 
Budgeten för 2022 bedöms kunna hållas, men 
det finns små marginaler. Investeringsbudge-
ten är fortsatt hög vilket medför ökande av-
skrivningskostnader. Resursbehovet på perso-
nalsidan är också högt, för att genomföra pla-
nerade investeringar. 

 
 

Taxefinansierade 
resultat (tkr)  Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Ackumule-
rat resultat 

Vatten & avlopp  67 -515 1 596 
Renhållning  -824 -720 -405 
          

 
• Vatten och avloppsverksamhet har gått 

med underskott, -515 tkr. Täckningsgraden 
är 96,2 %. Det ackumulerade resultatet blir 
därmed +1 596 tkr.  

• Renhållningsverksamheten har gått med 
underskott -720 tkr. Vilket resulterade i en 
täckningsgrad om 86,43 %.  
Underskottet täcks med det ackumulerade 
resultatet från tidigare år. Det ackumule-
rade resultatet är därmed – 405 tkr. 

 
De avgiftsfinansierade verksamheterna be-
döms att klara budget 2022, dock behöver 
ökad kostnadskontroll uppnås genom att: 
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• Läckaget av dricksvatten minskas genom 
intensifierad läcksökning och ökad renove-
ringstakt 

• Inflödet av ovidkommande vatten till led-
ningsnätet minskas genom att kombinerade 
ledningsnät separeras och dagvatten byggs 
ut i fler områden. Områden med takvatten 

påkopplat på ledningsnätet behöver fortsatt 
utredas. 

• P.g.a. ökande entreprenadkostnader och 
skatter och avgifter kommer renhållnings-
taxan att behöva höjas fortsatt om täck-
ningsgraden ska nå 100 %. 

• Ny saneringsplan ska göras för 2023-2028 
  

Driftredovisning per verksamhet tkr 

 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Budg.avv 

2021 

Verksamhetschef  -4 869 -5 445 -5 270 43 
Bibliotek  -1 672 -1 691 -1 659 142 
IT-enheten  -1 268 0 0 0 
Kostenheten  -388 -720 -930 -414 
Tekniska avdelningen avgiftsfinansierad  970 973 907 21 
Tekniska avdelningen skattefinansierad  -7 323 -8 450 -5 975 1389 
Summa Service  -14 550 -15 333 -12 926 1 181 
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MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 
KF mål  Service mål Indikator Värde Måluppfyllelse 
  Målet uppfyllt    Målet kan ej bedömas  Målet ej uppfyllt 
Den attrak-
tiva medbor-
garkommu-
nen 

 God skolmat Elevenkät mäter nöjd-
het 

Nöjd eller mycket 
nöjd >65% 

Ej uppfyllt. Har mins-
kat till 37 % (tidigare 
har svaret varken el-
ler räknats med). Pan-
demi och ombyggnat-
ion kan vara en bidra-
gande orsak till att 
nöjdheten minskat. 

  Ökad utlåning på 
biblioteket 

Antal boklån/invånare >5 st/inv Ej uppfyllt. 3 st/inv.  
Corona-pandemin har 
minskat besöksantal 
och därmed utlåning. 

  Öka besöksantalet på 
biblioteket 

Öka antalet öppettim-
mar efter kl. 16.00 

>9 st/vecka Ej uppfyllt. pga Co-
rona-pandemin har 
det inte varit aktuellt 
att göra utökningar i 
öppettider.  

  Ökat antal aktiviteter 
på biblioteket 

Antal aktiviteter/år Minst 16 st/år Uppfyllt. Under den 
tid som det var möj-
ligt genomfördes ak-
tiviteter, bl.a. författ-
arbesök. 

  Välkomna nya invå-
nare 

Riktade aktiviteter till 
nyinflyttade i kommu-
nen 

Minst 2 st/år Uppfyllt. Vandrande 
språkkaféer har hål-
lits och läxläsnings-
möjlighet har funnits. 

  Kostnadseffektiva, 
trygga och hälsosamma 
lokaler 

a) Enkät till medarbe-
tarna i skolan vartannat 
år (startår 2020) 
b) Minskad energian-
vändning i kommunens 
verksamhetslokaler  

a) Resultatet för-
bättras från föregå-
ende års undersök-
ning  
b) understiger 145 
kWh/m2 (medeltal 
för samtliga kom-
munägda lokaler 
samt RKHFs loka-
ler). 

a) ej aktuellt 2021 
b) Ej uppfyllt 163 
kWh/m2 i medel 

  Bra vägunderhåll Andelen asfaltsvägar 
som förnyas 

Minst 3 % av as-
faltsvägana för-
nyas/år 

Uppfyllt> 3 % 

  Förbättra och göra 
Centrum mer attraktivt 

Fortsätta arbetet med 
upprustning av Cent-
rum 

Fortsatt förnyelse Uppfyllt. Förberett 
förnyelse av torget 
genom upprustning 
av VA-ledningar. 

  Stärka folkhälsan i 
kommunen 

a) Aktiviteter kring 
Folkhälsostrategin 

Minst 2/år Uppfyllt. 

   b) Aktiviteter kring 
ANDTS 

Minst 2/år  

  En trygg kommun Brottsförebyggande ak-
tiviteter 

Minst 2/år Uppfyllt. 

  Ökat besöksantal på 
fritidsbanken 

Aktiviteter med Fritids-
banken 

Minst 6/år Uppfyllt. 

Den attrak-
tiva  
företagskom-
munen 

 Tillgänglig industri-
mark 

Se över detaljplaner Genomfört Uppfyllt. Detaljplane-
arbete pågår på Nä-
set.  
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Den attrak-
tiva  
förenings-
kommunen 

 Aktivt stöd till våra 
föreningar 

Antalet föreningsbe-
sök/år 

Minst 6/år 
 

Uppfyllt. Hållits i 
mindre skala pga 
pandemin. 

  Aktivt stöd till våra 
föreningar 

Föreningsforum Minst 4/år Uppfyllt. Hållits i 
mindre skala/digitalt 
pga pandemin. 

Den attrak-
tiva arbets-
givarkom-
munen 

 Frisk personal Minskad sjukfrånvaro < 5 % sjukfrånvaro Ej uppfyllt. 6,73 % . 
Noteras kan att kost 
hade endast 2,47 %. 

  God arbetsmiljö Arbetsplatser fria från 
olyckor 

0 st arbetsplatso-
lyckor/år 

Ej uppfyllt. Fyra ar-
betsplatsolycka har 
förekommit. 

Den hållbara 
kommunen 

 Minska andelen icke-
förnyelsebara drivme-
del 

Verka för att förbättra 
ladd-infrastrukturen för 
elfordon 

Årligen redovisa 
hur utvecklingen 
ser ut 

Uppfyllt. En plan för 
utbyggnad av lad-
dinsfrastuktur har på-
börjats tillsammans 
med Hagfors och 
Forshaga.  

  Ett väl fungerande VA-
ledningsnät 

Andel av va-lednings-
nätet som förnyas årli-
gen 

>1 % Ej uppfyllt. 0,25 % 
för de tre ledningsty-
perna tillsammans. 
Resurser i personal 
och ekonomiska me-
del saknas för att göra 
målgiven andel, vil-
ket betyder att led-
ningsåldern med 
denna takt ökar till 
400 år.  

  Minskning av matsvinn Redovisning av mäng-
den matsopor 

<32 g/portion Uppfyllt. 30 g/portion 

  Förbli Eko-kommun Andel ekologisk mat 
till skolan 

>25 % Ej uppfyllt. 19,8 %. 
Färskt kött har inte 
köpts ekologiskt 
p.g.a. högt pris. I stäl-
let har kött produce-
rat i Värmland köpts 
(närproducerat). 

  Förbli Fairtrade City-
kommun 

Andel kaffe, bananer 
och te som är Fair-
trademärkta 

Minst 99 % av kaf-
fet och minst 70 % 
bananer 

Ej uppfyllt. 95 % 
kaffe. Fairtrade-bana-
ner kan inte levereras 
året runt, 87 %.  

  Praktikplatser för nyan-
lända, unga och lång-
tidsarbetslösa 

Alla verksamheter er-
bjuder praktikplatser 

Minst en per an-
svarsområde. 

Uppfyllt. Köket och 
Fritidsbanken har 
haft. 

  Klimat- och miljöträff Klimat/miljöträff för 
företag 

Medverka i nätver-
ket Hållbar Agenda 

Uppfyllt. Hållbar 
Agenda har 2021 haft 
två träffar. 

  Hållbar kommun Strategi för Agenda 
2030 

Fortsätta strategiar-
betet genom att 
göra en nulägesana-
lys för kommunen 
inom hållbarhets-
området och föreslå 
nya övergripande 
hållbarhetsmål för 
koncernen 

Ej uppfyllt. P.g.a. 
tidsbrist. 
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Finansiellt 
mål 

 Verksamheterna följer 
budget 

Ekonomiskt resultat i 
balans 

 Uppfyllt 

    

 
FRAMTID 
• Ny aktuell översiktsplan tas fram 2022-

2024 
• Under 2022 kommer en större översyn gö-

ras av för att prioritera bland de gamla de-
taljplanerna, allt för att underlätta i bygg-
processer. 

• Arbete kommer att påbörjas under 2022 i 
samarbete med Region Värmland för att 
förbättra resecentrum med väderskydd, 
hela dygnet-tillgänglig toalett, cykelparke-
ring/cykelpump osv. 

• Behov finns att förbättra belysning och då 
prioritera gång- och cykelstråk. 

• Verka för ökad digitalisering i verksamhet-
erna och nya e-tjänster för invånarna. 

• I samråd med Omsorg och stöd se över 
maten i äldreomsorgen. 

• För en ökad måluppfyllelse krävs en mins-
kad sjukfrånvaro förutom fortsatta sats-
ningar på lokaler och infrastruktur. 

• Nöjdheten inom skolmaten behöver öka 
genom att bl.a. satsa på ökat arbete med 
matrådet och trivsel vid måltiden. 

 

 

 

 

 

NYCKELTAL 
Tkr eller antal 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Tekniska avd avgiftsfinansierad           
Vatten (kbm/år) 392 985 420 816 436 264 391 009 358 000 
Lagade brott på huvudledning (from 1/1) 10 4 1 2   
Lagade brott på serviser, flertalet har lagats av enskilda (from 
1/1) 0 7 6 6  
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UPPDRAG 
Valnämnden ansvarar för genomförande av 
allmänna val till riksdag samt landstings- och 
kommunfullmäktige. Därtill kommer ansvar 
för genomförande av val till Europaparlamen-
tet och folkomröstningar. 
 
Kommunen är indelad i tre (3) valdistrikt: 
Munkfors centrala, Munkfors södra och Munk-
fors västra. 
 
 

 
ÅRETS HÄNDELSER 
Inga val. 
 
EKONOMI 
Driftredovisning 
tkr 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Intäkter 126 0 0 0 
Kostnader -106 -7 -7 -5 
Driftnetto 21 -7 -7 -5 
Budgetavvikelse 46 -2 -2  
          

 

 

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 
  Mål Indikator Värde Måluppfyllelse 
  Inga framtagna mål   
  

 
FRAMTID 
• 2022: Riksdagsval 
  

VERKSAMHETERNA 

 

VERKSAMHETERNA 

VALNÄMNDEN 

VERKSAMHETERNA VERKSAMHETERNA 
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 
Miljö- och byggnämnden bedrivs i samverkan 
mellan Forshaga och Munkfors kommuner. 
Forshaga kommun ansvarar för driften. 
Nämnden är den lokala tillsynsmyndigheten 
när det gäller frågor som rör miljö- och hälso-
skydd, byggnadsärenden och trafik i Forshaga 
och Munkfors kommuner. 
 

ÅRETS HÄNDELSER 
• Corona-pandemin har påverkat verksam-

heten även under detta år. Trängseltillsyn 
har ersatt många andra fysiska tillsynsbe-
sök då vissa verksamheter stängt ned eller 
undanbett sig fysiskt besök. Arbetsruti-
nerna i samband med sjukdom eller sjuk-
domssymptom samt vård av barn har 
också inneburit en större frånvaro. Sjuk-
skrivningstalet för året har en liten ökning 
jämfört med året 2020, från 3.13% till 
3,26%. Digitaliseringen har ökat inte bara 
i form av digitala möten utan även via im-
plementering av e-tjänsterna Minuten 
Bygg och Minuten Miljö. 

• En ny stadsarkitekt har börjat då den förra 
gått i pension och en ny förvaltningssekre-
terare har anställts. Även en visstidsan-
ställning an ytterligare en energi- och kli-
matrådgivare har skett. 

• Fortsatt mycket goda resultat vid NKI-
mätningar 

• Förvaltningschefen slutade sin anställning 
i början av november och förvaltningen 
leds av en tillförordnad chef fram tills att 
en ny Miljö- och byggchef har rekryterats. 

• Kommunen behåller en hög placering i 
landets hållbarhetsranking, då vi i år till-
delades en 12 plats. 

• Kommunen har fått godkänt ett 3-årigt 
partnerskap med Lundazi i Zambia på te-
mat klimatanpassning. 

• Energi- och klimatrådgivningen har ut-
vecklats så att vi under 2021-2022 ansva-
rar för 6 kommuner. 

• Strategiskt viktiga styrdokument som ta-
gits fram är en klimatpolicy, miljö- och 
klimatplan samt en grön infrastrukturplan. 

 
EKONOMI 
Driftredovisning 
Mkr 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Intäkter 5,5 5,9 6,9 - 
Kostnader -10,9 -10,5 -13,0 - 
Driftnetto -5,3 -4,6 -6,1 -5,0 
Budgetavvikelse -0,4 0,5 -1,1  
          

 

 
ANALYS OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT 
KLARA BUDGET 2022 
Nämnden har under året tagit beslut om bo-
stadsanpassningsåtgärder som är nödvändig 
och lagstyrd men som kommer att innebära att 
budgeten inte kommer att hållas inom ra-
marna. Åtgärderna kostnadsberäknas till 2,5 
miljoner kronor vilket är mycket högre än den 
totala budget som nämnden har erhållit för så-
dana åtgärder. Detta ger ett minusresultat på 
1,1 mkr. 

  

VERKSAMHETERNA 

GEMENSAMMA NÄMNDER MED 
ANDRA KOMMUNER 
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MÅL OCH UPPFYLLELSE 
 Mål Indikator Värde Måluppfyllelse 
  Målet uppfyllt   Delvist uppfyllt  Målet ej uppfyllt 

 Vi främjar minskad miljö- 
och klimatpåverkan 

Klimatpolicy och miljö- och 
klimatplan 
Ta fram grön infrastrukturplan. 
 
Arbete med Hållbar Agenda 
 
Samverkan Energi- och kli-
matrågivningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utsläpp till luft av växthusga-
ser, ton CO2-ekv/inv 
Målvärde: 1,9 
 
 
 
 
 
 
Skyddad natur totalt, andel% 
Målvärde: 17% 

En klimatpolicy samt en miljö- och klimat-
plan har tagits fram och kommer att börja 
implementeras i verksamheten. Deltagandet 
i nätverket klimatkommunerna ger en kom-
petenshöjning samt en större möjlighet för 
kommunen att växa mot klimatneutralitet. 

En grön infrastrukturplan har tagits fram 
som kommer att vara ett viktigt styrdoku-
ment för att minska klimatpåverkan och be-
vara/öka de gröna värdena i medborgarnas 
vardag. 

Arbetet med Hållbar Agenda som innebär 
en samverkan mellan samhällets olika aktö-
rer fortsatte under året då samverkan ses 
som en avgörande faktor för att bli klimat-
neutrala. Det kommunala partnerskapet med 
Lundazi i Zambia är en del av detta arbets-
sätt. Här har vi erhållit medel för att ut-
veckla samverkan under en treårsperiod. 
Dessutom har nämnden blivit beviljade me-
del från SIDA för att ta fram utbildnings-
material inom området. 

En samverkan mellan sex kommuner har 
upprättats gällande energi- och klimatråd-
givningen, Forshaga-Munkfors-Kil-Hag-
fors-Sunne-Torsby. Forshaga har ett sam-
ordningsansvar i arbetet. Samverkan ska 
vara kostnadsneutralt för nämnden. 
 
Utfall: 2,23 
Måluppfyllnad: 117,37% 
Utsläppen har över tid minskat och ligger 
nu på 2,23 ton/pers De behöver dock fort-
sätta att minska för att vi ska bli klimatne-
utrala. Den handlingsplan för en fossilfri 
fordonsflotta som är under antagande är ett 
viktigt styrmedel för att uppnå detta. 
 
Utfall 6,75% 
Måluppfyllnad: 39,71% 
Den totala skyddade markytan ligger långt 
från EU:s mål på 17 procent. 

 

 
FRAMTID 

För att den övergripande målsättningen att 
kommunen ska växa med 50 personer per 
år behöver kommunen ta fram fler detalj-
planer. Arbetet med detaljplaner flyttas 
från förvaltningen till en nyinrättad Sam-
hällsplaneringsenhet. 

Styrande dokument som översiktsplanen, 
den gröna infrastrukturplanen samt miljö- 

och klimatplanen kommer att styra ut-
vecklingen inom kommunen. 

Miljööverenskommelserna med landshöv-
dingen är ett arbete som kommer att fort-
sätta och påverka arbetet och utveckl-
ingen. 

Behovet av arbete med strandskydd, föro-
renad mark och enskilda avlopp behöver 
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prioriteras enligt rapport ifrån Länsstyrel-
sen. 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
Överförmyndarnämnden bedrivs i samverkan 
för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munk-
fors kommuner. Forshaga kommun ansvarar 
för driften. Verksamheten är obligatorisk och 
har till huvuduppgift att kontrollera det arbete 
som gode män, förvaltare och förmyndare gör 
för de personer som inte själva kan utföra sina 
angelägenheter. 
 
ÅRETS HÄNDELSER 

• Införande av ett nytt verksamhetssy-
stem 

• Konsekvenser av Covid-19 
• Ökning av komplicerade ärenden gäl-

lande vuxna 
• Stor brist på ställföreträdare i alla fem 

kommuner 
• Anlitande av mediabyrå i samverkan 

med Östra Värmlands överförmyndar-
nämnd 

• Rekryteringskampanjer under två till-
fällen under året 

• Mycket svårt att rekrytera nya ställfö-
reträdare utifrån pandemin 

• Anlitande av professionella ställföre-
trädare 

• Hög arbetsbelastning har påverkat 

arbetsmiljön negativt 

EKONOMI 
Driftredovis-
ning Mkr 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Intäkter 5,2 5,3 6,2 - 
Kostnader -7,0 -7,1 -8,2 - 
Driftnetto -1,8 -1,8 -2,0 -2,4 
Budgetavv. 0,5 0,6 0,4  
          

 
ANALYS OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT 
KLARA BUDGET 2022 
Arvodeskostnader har ökat i tre av fem sam-
verkande kommuner. Hagfors kommun är den 
kommun där arvodeskostnaderna har haft en 
avsevärd ökning under 2021 mest på grund av 
stor ökning av komplicerade ärenden och att 
nämnden har på grund av akut brist på ställfö-
reträdare behövt anlita professionella ställfö-
reträdare till dessa uppdrag vilket har generat 
en högre kostnad. Nämnden fortsätter att ha 
en strikt bedömning när det gäller om det är 
kommunen eller den enskilde som ska betala 
för arvodet. Ökningen av arvodeskostnader 
kan härledas till en ökning av komplicerade 
ärenden för kommunerna vilket ofta leder till 
en högre arvodesnivå.  
 
 
 

 
MÅL OCH UPPFYLLELSE 

 Mål Indikator Värde Måluppfyllelse 
  Målet uppfyllt   Delvist uppfyllt  Målet ej uppfyllt 

 Vi stärker rätten till ett jämlikt 
och värdigt liv. 

 
Omprövning av förvaltarskap 
 
Antal nya ärenden gällande 
vuxna personer.  
 
Antal avslutade vuxenären-
den.  

Uppfyllt. 
8 omprövningar av förvaltarskap 
 
15 nya ärenden gällande vuxna. 
 
 
11 avslutade gällande vuxna har avslutats.  
 

 Vi främjar delaktighet genom 
tillgänglig och inkluderande in-
formation och dialog kring våra 
tjänster 

Utökad digital tillgänglig-
het 

 

Delvis uppfyllt. Överförmyndarkontoret 
har under året infört ett nytt verksamhets-
system, införandeprocessen har präglats av 
många hinder och problem vilket har gett 
medarbetarna dåliga förutsättningar för att 
arbeta effektivt under införandeperioden. 

 Vi stärker tillgången till me-
ningsfulla, inkluderande miljöer 
och aktiviteter för våra invånare. 

Rekrytering av ställföreträ-
dare. 

Mått: Antal intresserade 
ställföreträdare: 3 

 

Uppfyllt. Utfall 30 intresserade personer i 
oktober. 
Överförmyndarkontoret hade en riktad in-
sats tillsammans med Östra Värmlands 
överförmyndarnämnd i maj och september 
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månad. Där vi tillsammans med en media-
byrå tagit fram en kort filmsekvens som 
rullades ut i sociala medier samt plattfor-
mar inom Schibstedskoncernen. Rekryte-
ringens kampanj gav ett bra utfall på nya 
intresserade ställföreträdare. Överförmyn-
darkontoret kommer sannolikt att göra yt-
terligare en rekryteringskampanj med 
samma upplägg under 2022. 

 Vi är en ansvarsfull arbetsgi-
vare och främjar en god hälsa 
och arbetsmiljö för alla våra 
medarbetare. 
 
 
 

1. Antal uttagna friskvårds-
timmar 
2. Frisktal 

1. Uppfyllt. Utfall 14. Medarbetarna forts-
ätter att vara duktiga på att använda frisk-
vårdstimmen.  
2. Uppfyllt. Utfall 99%. Ett mycket bra 
frisktal med tanke på årstiden och rådande 
restriktioner vid symtom.  
 

 Vi stärker våra medarbetares 
förutsättningar att vara delakt-
iga och bidra till ständiga för-
bättringar. 

Antal APT med fokus på del-
aktiga medarbetare. 

Uppfyllt. APT genomfördes. Mötena 
präglas av engagemang och delaktighet. 

 Vi säkerställer en långsiktigt 
god ekonomi för att utveckla 
Forshaga kommun – god eko-
nomisk hushållning. 

Budget i balans Uppfyllt. Utfall 100%. Den gemensamma 
budgeten för överförmyndarverksamheten 
är i balans. 

 

 

 

NYCKELTAL 
 

Tkr eller antal 
  

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Antal ärenden totalt 851 818 851 851 
Antal ärenden Munkfors kommun 78,5 84 94 102 
Arvodeskostnader Munkfors kommun tkr 337,5 247,4 417,5 447,2 
            

 

 
FRAMTID 
• Överförmyndarkontoret kommer efter 

sommaren 2022 att införa en digitalise-
ringsmodul till det nya verksamhetssyste-
met. Modulen vilket kommer att under-
lätta för medborgare och våra ställföreträ-
dare för att kontakta verksamheten eller 
att på ett enklare sätt komma in med an-
sökningar eller olika typer av begäran till 
överförmyndarkontoret. Detta är ett led 
för att utöka vår tillgänglighet samt effek-
tivisera arbetet på kontoret. 

 

 

 

 

 

• Överförmyndarnämnden kommer att fort-
sätta under 2022 att anlita professionella 
ställföreträdare för de mest komplicerade 
ärendena med anledning av den akuta 
bristen på ställföreträdare. 

 
 
  

VERKSAMHETERNA 
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KARLSTADSREGIONENS RÄDD-
NINGSTJÄNSTFÖRBUND 
Räddningstjänsten Karlstadsregionen är ett 
kommunalförbund som ska aktivt stödja och 
utveckla arbetet för ett tryggt och säkert Fors-
haga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och 
Munkfors. 
 

ÅRETS HÄNDELSER  
• Vid årsskiftet 2020–2021 trädde en revide-

ring av lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
i kraft. De nya föreskrifternas förtydli-
gande av kommunernas tillsynsverksamhet 
enligt LSO kommer under 2022 och framåt 
innebära att förbundets tillsynskapacitet 
behöver ökas.  

• Den revidering som genomfördes av LSO 
innebär även en förändrad statlig tillsyn av 
den kommunala räddningstjänsten. Från att 
tidigare ha varit en roll för länsstyrelsen 
kommer nu den framtida tillsynen av rädd-
ningstjänstens verksamhet att genomföras 
på nationell nivå av MSB.  

• Under sommaren trädde nya bestämmelser 
i kraft utifrån lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE). Syftet är att för-
hindra att explosiva varor hamnar i fel hän-
der. De nya bestämmelserna avser en pröv-
ning av samtliga personer som hanterar så-
dana varor hos en tillståndshavare. Tidi-
gare prövades endast utsedd föreståndare. 
Prövningen sker i samarbete med polisen.  

• 2021 utgjorde sista året på det befintliga 
avtalet av upphandlad entreprenör för ren-
göring och brandskyddskontroll som varit 
gällande sedan 2014. Under året har en ny 
upphandling arbetats fram. Den resulterade 
i att den tidigare entreprenören Sotning och 
ventilation Karlstad AB även under kom-
mande sex åren svarar för förbundets sot-
ning och brandskyddskontroll, med undan-
tag för Munkfors kommun som har ett eget 
avtal med en annan entreprenör som löper 
under ytterligare några år.  

• Ärendet med ett föreläggande riktat mot 
Region Värmland och Hus 2 på Central-
sjukhuset i Karlstad, CSK, har avslutats. I 
föreläggandet riktades krav på Region 

Värmland att utöka byggnadens befintliga 
sprinkleranläggning till att även omfatta 
källarplan som utgör parkeringsgarage åt 
CSK:s samlade flotta av elbilar. Hus 2 är 
ett medicintekniskt hus som rymmer sam-
hällsviktiga funktioner såsom radiologi, 
labb och vårdavdelningar. I föreläggandet 
upplystes regionen om möjligheten att dis-
kutera en alternativ lösning med sprinkler 
med räddningstjänsten. Någon alternativ 
lösning har inte aktualiserats. I såväl läns-
styrelsens som kammarrättens domar åter-
förvisas dock föreläggandet till räddnings-
tjänsten då de bedömer att en otydlighet rå-
der till följd av den upplysningen. Ärendet 
har således inte blivit prövat i sak och det 
har heller inte har inte drivits vidare genom 
nytt föreläggande. Region Värmland har 
emellertid under hösten tagit en ny kontakt 
med avsikten att se över och även utöka 
antalet parkeringsplatser med en i vår me-
ning säkrare utformning på annan plats.  

• Den största omvärldshändelsen är fortsatt 
coronapandemin. Säkerhetsavdelningen 
stöttar förbundskommunerna genom sam-
verkan med länsstyrelsen och har sedan 
februari 2020 bidragit med kunskap i stab-
smetodik och med resurser för att bemanna 
funktioner i Karlstads kommuns arbete 
med hanteringen av coronakrisen. Arbetet 
som genomförs i Karlstads kommun kom-
mer förbundskommunerna till del genom 
delade lägesbilder, riktlinjer och kommuni-
kationsinsatser. Under Sid 10(45) året har 
krisledningsnämnden haft regelbundna mö-
ten och säkerhetsavdelningen har informe-
rat om nationell och regional lägesbild me-
dan kommunerna har delat sin lokala lä-
gesbild för ökad samverkan. Säkerhetsav-
delningen är också att betrakta som för-
bundskommunernas inriktnings- och sam-
ordningskontakt (ISK) för andra aktörer 
som myndigheter, andra kommuner med 
flera under pågående händelse.  

• Sommaren var normal gällande antalet 
larm. Inga stora skogsbränder inträffade i 
förbundet. Vi förstärkte däremot med både 
ledning och styrkor vid ett antal insatser 
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utanför förbundet. En av dem var den stora 
skogsbranden i Finsjö i Mönsterås kom-
mun i juni månad.  

• Under hösten testade vi att genomföra in-
satsdagar för samtlig RIBpersonal i förbun-
det. Vid insatsdagarna kombinerades de ru-
tinmässiga övningarna för att säkerställa 
behörighet för rök- och kemdykning med 
andra insatstyper. Vid insatsdagarna öva-
des också samarbete och ledning då samt-
liga insatser genomfördes i grupp med 
styrkeledare.  

• En utredning av långsiktig finansiering av 
Räddningstjänsten Karlstadsregionen har 
genomförts och kommunicerats till för-
bundskommunerna.  

• En arkivtillsyn har genomförts med gott re-
sultat.  

• En policy för jämställdhet och mångfald 
har tagits fram och beslutats av direkt-
ionen.  

• Räddningstjänstavdelningens chef Anders 
Markus deltog i MSB:s släckinsats i Grek-
land där myndigheten via EU bidrog med 
två skopande flygplan vid de stora skogs-
bränderna under sommaren.  

• Från och med i somras tankar vi miljövän-
ligt HVO-diesel på våra tunga fordon i 
Karlstad på en ny tankanläggning i sam-
verkan med Karlstads kommun.  

• En bostadstillsyn där 350 bostäder i Karl-
stad besöktes genomfördes i början av de-
cember. 
 

EKONOMI 
Driftredovis-
ning Tkr 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Intäkter 132 649 136 565 144 013 139 779 
Kostnader -132 407 -134 667 -145 751 -142 592 
Driftnetto 242 1 898 -1 738 -2 813 
Budgetavv. 4 477 6 669 1 075  
          

 

ANALYS OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT 
KLARA BUDGET 2022 
• Under året har vi inte haft några oförut-

sedda kostnader av större karaktär (exkl. 
pension). Våra larm är den stora kostnads-
drivande posten i vår verksamhet och för 
året har vi inte haft några extraordinära in-
satser som har varit kostnadskrävande för 
förbundet.  

• Under året hade vi förhoppningar om att 
smittspridningen av corona skulle fortsätta 
att minska och att samhället skulle kunna 
öppna upp och återgå till det mer normala 
igen. Tyvärr blev det inte så. Detta har 
gjort att vi endast under begränsade for-
mer har kunnat genomföra planerad kom-
petensutveckling och Sid 32(45) vidareut-
bildning. Det har i sin tur genererat ett 
överskott mot förbundets totala kompe-
tens- och vidareutbildningsbudget. Dock 
har förbundet nu en ”utbildningsskuld” 
som kommer att leda till högre kostnader 
för kompetensutveckling och vidareutbild-
ning under 2022, förutsett att samhället 
öppnar upp igen.  

• Den pensionspuckel som beskrivits tidi-
gare år är hänförlig till våra pensionsutbe-
talningar gällande SAP-R. Denna kostnad 
ses komma att sjunka från 2021 och 
framåt. Dock har utvecklingen i vår orga-
nisation lett till högre löner. Flera av våra 
anställda kommer nu över taket på 7,5 
IBB på årslönen. Konsekvensen av detta 
är att premierna/kostnaden för den för-
månsbestämda delen ökar i snabbare takt.  

• Arbetet med inköp och upphandling av 
våra investeringar ser vi blir alltmer kom-
plext. Det stora antalet överprövningar le-
der till förseningar och fördyringar samt, 
inte sällan, till svårigheter att tillhanda-
hålla viktig offentlig service. 
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MÅL OCH UPPFYLLELSE 

 Mål Indikator Värde Måluppfyllelse 
  Målet uppfyllt   Kan ej bedömas  Målet ej uppfyllt  

 Beredskap enligt handlingspro-
grammet 

Avvikelser från beslutad be-
redskap får högst vara 5 %. 
Målsättning: Minska 
Mätmetod: Egen mätning 

Uppfyllt. För att arbeta mot målet om be-
redskap enligt handlingsprogrammet ge-
nomför räddningstjänstavdelningen konti-
nuerligt arbete för att främja rekrytering, 
dels genom riktad rekrytering, dels genom 
att verka för synlighet och positiva budskap 
runt Räddningstjänsten Karlstadsregionen 
och RIB-verksamheten. Avvikelsen var 
endast 0,42 % för perioden 

 Snabbt framme vid skadeplats Responstid från larmsamtal 
till framkomst ska ligga under 
det nationella medelvärdet. 
Målsättning: Förbättras 
Mätmetod: Öppna jämförel-
ser, egen statistik 
 

Uppfyllt. Inrättande av ytterligare en FIP-
enhet, Första Insats Person, på Hammarö. 
Syftet med införandet var tvådelat, nämli-
gen dels att minska framkomsttiderna på 
östra delarna av Hammarö, dels att utöka 
rekryteringsunderlaget för station Ham-
marö och därmed underlätta rekrytering. 
Förbundets mål är att responstid från larm-
samtal till framkomst ska ligga under det 
nationella medelvärdet. Förbundets medel-
värde blev för året 12,2 minuter mot riket 
12,7 minuter. Värt att nämna är att förbun-
dets medelvärde är ett ovägt medelvärde. 
Värdet tar alltså inte hänsyn till antalet 
larm som inträffat i respektive kommun. 
Om värdet skulle vägas mot antalet larm 
skulle förbundets genomsnittliga responstid 
vara lägre. Ovägda medeltal presenteras 
genomgående med syfte att förenkla för 
politiker och utomstående att jämföra resul-
taten mot andra kommuner i riket. 

 Invånarnas upplevelse av trygg-
het ska öka 

Upplevd trygghet.  
Målsättning: Öka 
Mätmetod: SCB, ELSA, 
Öppna jämförelser och egna 
enkäter 

Delvis uppfyllt. SKR och MSB publicerar 
varje år indikatorer för arbetet med trygg-
het och säkerhet i landets kommuner i en 
öppen jämförelse. De områden som kart-
läggs är personskador, utvecklade bränder, 
anmälda brott samt upplevd oro och 
otrygghet. I rapporten redovisas värden och 
rangordning för kommunerna. Även om det 
är många olika faktorer som påverkar vär-
dena Sid 22(45) är det intressant att titta på 
indikatorerna. Hammarö ligger även 2021 i 
topp som Sveriges tryggaste kommun. Kil 
har stigit sex placeringar till plats 36 och 
Forshaga och Munkfors har stigit 9 place-
ringar var till plats 120 och 275. Karlstad 
och Grums har sjunkit tio respektive tre 
placeringar till plats 149 och 233. Samman-
taget kan man konstatera att det är en stor 
spridning bland förbundskommunerna 

 Nöjda deltagare i våra utbild-
ningar 

Nöjdhet. Minst 95% av kurs-
deltagarna ska vara nöjda eller 
mycket nöjda.  
Målsättning: Öka 
Mätmetod: Kvalitetsmätning 
(kursutvärdering) 

Uppfyllt. Det ser vi dels genom egna utvär-
deringar, dels genom de utvärderingar som 
görs av Region Värmland, Brandskyddsför-
eningen och MSB när det gäller de utbild-
ningar vi genomför på uppdrag av dem. 
Dessa utvärderingar visar att vi har mycket 
nöjda deltagare. För att få nöjda deltagare 
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krävs duktiga instruktörer och ett välordnat 
övningsfält. Vi lägger mycket energi på att 
ha ett bra utbildningsmaterial och pedago-
giskt duktiga instruktörer. 

 Förebygga, motstå och hantera 
kriser 

Antalet aktiviteter för att 
kommunernas och den enskil-
des förmåga ska öka.  
Målsättning: Öka 
Mätmetod: Länsstyrelsens år-
liga uppföljning, egna mät-
ningar 

Uppfyllt. Aktiviteterna har anpassats efter 
nationella råd och rekommendationer mot 
pandemin för att kunna genomföras. 
 

 Effektiv tillsyn enl LSO och 
LBE 

Antal genomförda tillsyner 
och nöjdhet med mötet med 
räddningstjänsten ska förbätt-
ras. 
Målsättning: Förbättra 
Mätmetod: Egen statistik, 
NKI 

Uppfyllt. En effektiv tillsyn är en viktig åt-
gärd i det samlade brandförebyggande ar-
betet. I tillsynen är verksamheternas för-
måga att på ett systematiskt sätt skapa till-
fredsställande utrymningssäkerhet och fö-
rebygga brands uppkomst i fokus. På goda 
grunder blir således tillsynen till stora delar 
styrd till verksamheter där en brands kon-
sekvenser blir som störst. Den av pandemin 
reviderade tillsynsplanen har dock möjlig-
gjort för tillsyner på verksamheter med en 
normalt längre tillsynsfrekvens och där 
möjligheten till tillsynsbesök utomhus har 
varit vägledande. 

 Brandsäkerhet i hemmiljö Antal genomförda besök 
(egna och via Sotning & Ven-
tilation). Andelen fungerande 
brandvarnare i bostäder ska 
öka jämfört med föregående 
mätning.  
Målsättning: Öka 
Mätmetod: Statistik från egna 
hembesök, nationell statistik 

Uppfyllt. Under senare delen av året ge-
nomfördes under en vecka bostadstillsyner 
med inriktning på enbostadshus. Närmare 
350 besök kunde genomföras och utfallet 
med förekomst av brandvarnare och hand-
brandsläckare var mycket god. Löpande 
under året genomförde den upphandlade 
entreprenören för rengöring och brand-
skyddskontroll inom ramen för deras upp-
drag även kontroll på förekomst av brand-
varnare. Även här påvisades mycket god 
uppfyllelse av förekomst och funktion av 
brandvarnare. Av närmare 700 kontroller 
var andelen fungerande brandvarnare över 
95 %, dock förekom geografiska variat-
ioner. Under andra halvan av året gavs 
möjlighet att via två mässor möta allmän-
heten med information om brandskydd i 
bostadsmiljö, en fastighetsmässa samt en 
mässa riktad mot äldre. 

 Personalomsättning ska minska Personalomsättningen ska 
minska med särskilt fokus på 
RIB. 
Målsättning: Minska 
Mätmetod: Personalsystemet 
HEROMA 

Uppfyllt Antal avslutade tillsvidareanställ-
ningar under perioden uppgår för heltidsan-
ställda till 3,5 % mot föregående år 3,8 %. I 
RIB-verksamheten är siffran 5,7 % mot fö-
regående år 5,8 %. Generellt har förbundet 
en låg personalomsättning på våra heltids-
tjänster vilket tyder på att vi är en välmå-
ende organisation där vår personal trivs och 
vill jobba kvar. RIBverksamheten är dock 
en utmaning. Det är svårare att styra när 
deltidsbrandmännens huvudsakliga syssel-
sättning är för någon annan och Sid 23(45) 
de ska jobba/bo såpass nära deltidstationen 
att de klarar inställelsetiden på fem minu-
ter. 
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 Mångfald och jämställdhet Förändring av könsfördelning 
för räddningstjänstpersonal, 
dagtid, timavlönade, utryck-
ning dagtid och utryckning 
RIB.  
Målsättning: Öka 
Mätmetod: HROMA OCH 
LMU 

Delvis uppfyllt. Både i det externa och in-
terna perspektivet måste räddningstjänsten 
kunna möta alla på ett likvärdigt sätt, oav-
sett kön, språk, kulturell bakgrund, ålder, 
funktionsvariationer, sexualitet och tros-
uppfattning. För att såväl det operativa som 
det förebyggande arbetet ska bli mer effek-
tivt krävs kunskap om och erfarenhet av 
hela samhället. Personalen, på alla nivåer, 
behöver spegla befolkningen. Så är det inte 
idag. Endast 5,8 % (riket 5,7 %) av de hel-
tidsanställda brandmännen är kvinnor. Av 
dem som är räddningstjänstpersonal i be-
redskap är 10,7 % kvinnor (riket 7,7 %). 
Förbundet har en plan för jämställdhet som 
vi följer. I den ingår att ta fram en mång-
fald- och jämställdhetspolicy med riktlin-
jer. Arbetet med att ta fram en mångfalds- 
och jämställdhetspolicy har genomförts un-
der hösten 2021. 

 Finansiella mål Ett resultat i balans frånsett ett 
planerat underskott som ska 
täckas av eget kapital 
 
Reinvesteringar ska ske med 
egna medel 

Uppfyllt. Förbundet har under flera år haft 
en stabil ekonomi, vilket har genererat ett 
balanserat resultat vid ingången av året om 
38 611 tkr. Förutsägbara intäkter över tid 
(främst kommunbidragen) har gjort att den 
ekonomiska planeringen har kunnat göras 
med god precision och med en marginal 
som gynnat verksamhetens utveckling. För 
året 2021 görs bedömningen att båda finan-
siella målen är uppfyllda. 

    
 

 
NYCKELTAL 

 

 

Tkr eller antal 
  

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Antal larm totalt 1 845 1 655 1613 1720 
Antal anställda totalt 326 326 350 350 
            

 
 
FRAMTID 
• I förbundets nya handlingsprogram ska vi 

genomföra en förebyggande inriktning 
mot den ökade andelen köksrelaterade 
bränder i flerbostadshus. Fokus kommer 
att ligga på utbildning och informationsin-
satser.  

• Nya föreskrifter om kommunal tillsyn en-
ligt LSO kommer att innebära en resur-
sökning på förebyggandeavdelningen. En 
rekryteringsprocess kommer att påbörjas 
under våren 2022.  

 
 

 
• Det uppstartade arbetet för farliga verk-

samheter i förbundets geografi kommer att 
fortgå med ett planerat större avstäm-
ningsmöte innan sommaren 2022. Pro-
cesskartläggning och säkerhetsanalyser 
fortsätter.  

• Processkartläggning bidrar till en bättre 
överblick och förståelse för tillvägagångs-
sätt inom organisationen. 

• Utveckling och konsolidering av funkt-
ioner till verksamhetssystemet Daedalos 
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pågår. Det är ett omfattande arbete som 
förväntas innebära stora fördelar inom 
schemaplanering, underlätta beredskap för 
deltidsbrandmän, ge effektiv och enkel lö-
nehantering på deltidsorganisationen, leda 
till bättre uppföljning av övningar, kun-
skap och kompetenser samt ge ett effek-
tivt stöd vid räddningsinsatser.  

• Den statliga utredningen “Struktur för 
ökad motståndskraft” med förslag om 
lagändringar för krisberedskap och civilt 
försvar från januari 2023 har varit på re-
miss och säkerhetsavdelningen har med-
verkat i Karlstads kommuns remissvar. 
Säkerhetsavdelningen bevakar fortsatt hur 
de kommande besluten kommer att på-
verka kommunernas uppdrag och ersätt-
ning.  

• I juni presenterades det statliga betänkan-
det “Kommuner mot brott” som föreslår 
lagstöd för att kommunernas ansvar för att 
arbeta brottsförebyggande. Enligt försla-
get ska kommunerna arbeta enligt en lä-
gesbild, följa upp åtgärder och samverka. 
En statlig ersättning baserat på kommu-
nernas invånarantal föreslås också. Ham-
marö var en av remissinstanserna för be-
tänkandet. Om en ändring beslutas kom-
mer det att påverka kommunernas och 
därmed också säkerhetsavdelningens upp-
drag inom kunskapsbaserat trygghetsar-
bete.  

• Samverkan med näringslivet kommer att 
vara än mer fokus både inom trygghet och 
brottsförebyggande arbete samt krisbered-
skap och civilt försvar. Säkerhetsavdel-
ningen kommer att informera om krisbe-
redskap och företag som resurs vid kriser 
på näringslivsträffar.  

• Säkerhetsavdelningen har fått uppdraget 
som kommunövergripande tjänsteperson i 
beredskap, TIB, för Karlstads kommun 
och Forshaga kommun. Det är en ny 
funktion utöver befintliga beredskaps-
funktioner och kommer att stärka kommu-
nernas krishanteringsförmåga. Övriga för-
bundskommuner har erbjudits att ansluta 
sig. Planering för implementeringen med 
start under första kvartalet 2022 pågår.  

• Arbetet med en ny brandstation i Grums 
har påbörjats i samverkan med Grums 
kommun. Målet är inflyttning 2024.  

• Införande av e-arkiv ska utredas.  
• Rekryterat en HR-strateg som startar sin 

tjänst i mars nästa år vars arbetstid vi 
kommer att dela med Karlstads kommun 
och Karlstad Airport.  
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MUNKFORSBOSTÄDER AB 
Bolaget förvaltar och äger fast egendom samt 
bedriver därmed förenlig verksamhet inom 
Munkfors kommun. Bolaget blockförhyr och 
förvaltar en fastighet på Sunnmans väg 25-29. 
Totalt innehåller byggnaderna 249 bostäder 
och 25 uthyrningslokaler. Bolaget är ett helägt 
dotterbolag till Munkfors kommun. 
 
ÅRETS HÄNDELSER 

• Enligt en överenskommelse med Hyres-
gästföreningen renoveras tomma lägen-
heter på Smedsgatan och i samband med 
det justeras hyran. 

• I trapphus på Smedsgatan har målning och 
byte av armaturer påbörjats. 

• En lägenhet på Smedsgatan totalförstördes 
av en brand i slutet på 2020 och har nu 
återställts. 

• Antalet lediga lägenheter har ökat från 19 
st till 22 st vid årets slut (motsvarar va-
kansgrad på 9 %). Av dessa är två st under 
renovering. 
 

EKONOMI 
Driftredovisning 
(tkr) 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Resultat -604 507 13 192 
Budgetavvikelse -714 266 -179   
          

 
ANALYS OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT 
KLARA BUDGET 2022 
Under 2022 planeras inga stora investeringar 
och bolaget räknar med ett resultat på ca 175 
tkr. 

 

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE  
 Mål Indikator Värde Måluppfyllelse 
  Målet uppfyllt   Målet kan ej bedömas  Målet ej uppfyllt 

 Bolagets verksamhet ska långsiktigt 
främja försörjningen av bostäder i 
Munkfors kommun. 

 Uppfyllt. Bolaget har 249 lägenheter. Med reno-
veringen (2013) av Sunnmans väg 25-29 tillhan-
dahålls även lägenheter med hög standard, där 
alla lägenheter i dagsläget är uthyrda. 

 Långsiktigt bör bolaget sträva efter en 
vakansgrad som understiger 5 %. 

 Ej uppfyllt. Vakansgrad vid årsskiftet var 9 %.  

 Bolaget ska långsiktigt ha ett avkast-
ningskrav på 3 % av det totala kapitalet. 

 Ej uppfyllt. 

 

FRAMTID 
Inga stora investeringar planeras under 2022. 
Återstående trapphus på Smedsgatan renoveras. 
 

NYCKELTAL 
Tkr eller antal   Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Budget 

2021 
Omsättning, tkr   15 755  16 013  17 387   16 671 
Balansomslutning, tkr   62 473 60 310 60 763  0 
Kassalikviditet, %    71         129 - 
Räntabilitet på totalt kapital, %   1 - 
Soliditet, %   14 15 15  0 
Intäktsbortfall bostäder % 2 4 9 8 
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MUNKFORS ENERGI AB 
Bolagets verksamhet utgörs av att köpa in 
bränsle för produktion och konvertering till 
fjärrvärme och el. Bolaget är ett delägt dotter-
bolag till Munkfors kommun med 60 % och 
den andra ägaren är voestalpine Precision Strip 
med 40 % ägarskap i bolaget. 
 
ÅRETS HÄNDELSER 

• År 2021 var sammantaget ett bra år för 
kraftvärmeanläggningen och de under-
hållsarbeten som var planerade har genom-
förts enligt plan. Ett nyinköpt miljösystem 
till biopannan sattes i drift enligt plan un-
der året. Då november och december var 
kalla månader överstegs tillståndsgiven to-
tal mängd i GWh. För avfallspannan hölls 
det dock inom ram. Lager i generatorn 
byttes ut i början av året vilket medförde 
ett kortare stopp. Avtalen med ett antal le-
verantörer har omförhandlats under året 
bland annat med Norsk Råvare med en ju-
stering för höjda priser. Totalt har omför-
handlingarna gett en intäktsökning med 
cirka 100 tkr. Omförhandling har ännu inte 
skett med den största leverantören. En 
driftstekniker har varit sjukskriven andra 
delen av året och detta har föranlett att an-
ställa ytterligare en driftstekniker för att 
täcka upp frånvaron samt att på sikt 
minska sårbarheten i organisationen. Ut-
byggnaden av fjärrvärmenätet till Munke-
rudsnäset färdigställdes under hösten och 
större delen av projektet drevs i egen regi 
vilket gjorde att kostnaden hamnade på en 
lägre nivå än beräknat. Nya regler från EU-
kommissionen och Naturvårdsverket inne-
bär att anläggningen måste ha en typ av 
certifiering med ett hållbarhetsbesked för 
att inte behöva betala stora belopp för ut-
släppsrätter. Energimyndigheten är de som 
godkänner beskedet och för anläggningen 
har rapporterats in all data och alla mät-
ningar som efterfrågats och därefter erhål-
lit ”Hållbarhetsbesked”.  

 
 
 
 

Även året 2021 kommer att gå till historien 
som ett ”pandemiår”. På anläggningen har 
alla skyddsåtgärder vidtagits som myndig-
heterna påtalat. Styrelsen beslöt i septem-
ber att från 1 november 2021 sänka samt-
liga fjärrvärmetaxor med 2 öre/kWh. 

• Under verksamhetsåret uppgick fjärrvär-
meförsäljningen till 35,7 GWh (30). Elför-
säljningen uppgick till 6,3 GWh (7,7)  
och den totala elproduktionen uppgick till 
8,6 GWh (9,9). 

• Årets temperatur uppgick till 96 % (81) av 
normalt. 

• Bolaget har haft i genomsnitt 10 anställda 
under året. 

 
EKONOMI 
Driftredovisning 
(tkr) 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Intäkter 40 530 36 108 44 730 35 127 
Kostnader -32 071 -29 336 -32 040 -29 467 
Driftnetto 8 459 6 772 12 690 5 660 
Budgetavvikelse 1 570  172  7 030   
          

 

ANALYS OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT 
KLARA BUDGET 2022 
Driftnetto år 2021 blev 12 690 tkr (6 772 tkr). 
Avvikelse mot budget 7 030 tkr (172 tkr).  
Resultatförbättringen ligger på intäktssidan där 
värmeintäkterna har ökat med 2,9 mkr med an-
ledning av att året var betydligt kallare än före-
gående år och ersättning för elen har ökat med 
runt 2,5 mkr. Dessutom har utsläppsrätter sålts 
till runt 1 mkr mer än föregående år. På kost-
nadssidan är det endast mindre avvikelser. 
Budget 2022 ligger på 7 575 tkr och i dagslä-
get ser vi inte några större hinder för att uppnå 
budgeterat mål för år 2022.  
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MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 

  Mål Värde Måluppfyllelse 
  1. Mål 

1. Munkfors Energi ska på ett tryggt sätt 
tillhandahålla fjärrvärme till så många 
kunder som möjligt. 

2. 2. Antalet kunder i förhållande till möj-
liga antal i befintliga nätet ska öka. 

3. 3. Munkfors Energi AB ska sträva efter 
att minimera miljöbelastningen som le-
verantör av fjärrvärme och elkraft. 

4. 4. Tjänsten fjärrvärme skall vara kon-
kurrenskraftig 

5. 5. Se över möjlig utveckling av närlig-
gande service inom området. 
 

 
Uppfyllt. Utbyggnad av nätet har skett under 
året och beslut har fattats om en fjärrvärme- 
kampanj. 
 
Uppfyllt. Fyra nya kunder. 
 
 

Uppfyllt. Till 99,9 % har endast biobränslen 
eldats under året. 
 
Uppfyllt. Taxesänkning har genomförts under 
året och taxan ses över kontinuerligt. 
 

Ej uppfyllt. 
 
 
 

  

 

 

FRAMTID 
• Styrelsen beslöt att sänka fjärrvärmetax-

orna med 2 öre/kWh från 1 november 
2021. 

• För 2022 förväntas ett positivt resultat på 
runt 7,5 mkr. 

• Mängden material förväntas inte öka 
nämnvärt kommande år men hanteringen 
av volymen material som ligger upplagd på 
planen är under utredning och ett antal 
olika idéer på lösningar för att minska om-
fånget av volymen övervägs innan ett för-
slag till åtgärd läggs fram. 

• Bedömningen är att underhållskostnaderna 
kommer att vara fortsatt höga. Framför allt 
beror det på ett ökat slitage i anläggningen  
 

 
 
eftersom anläggningens körs på krävande 
bränslefraktioner. Även utnyttjandegraden 
av anläggningarna har ökat. Exempelvis 
börjar förgasaren bli sliten och det är svår-
bedömt i nuläget vad som kommer behöva 
göras och orsaken till detta är korros-
ionspåverkan. Även delar i nätet som ex-
empelvis avstängningsventiler från 80-talet 
börjar bli slitna.  

• I övrigt med tanke på kraftvärmeanlägg-
ningens goda prestanda och den resultatut-
veckling som bolaget haft de senaste åren 
samtidigt som skuldbördan i bolaget beta-
las av i en relativt snabb takt ser framtiden 
för bolaget ljus ut. 
 

 

NYCKELTAL 
Tkr eller antal Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Budget 

2021 
Omsättning, tkr 40 080 40 256 36 105 44 727 35 127 
Resultat efter finansiella poster, tkr 6 220 8 459 6 772 12 690 5 660 
Balansomslutning, tkr 124 839 118 055 109 184 106 133  
Kassalikviditet, % 57 69 56 93 - 
Räntabilitet på totalt kapital, % 5,0 7,2 6,2 12,0 - 
Soliditet, % 22 29 38 48 - 
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RÄKENSKAPERNA 

RESULTATRÄKNING 

 Resultaträkning   Kommunen 
Sammanställd 

redovisning 

Tkr   Bokslut  
2020 

Bokslut  
2021 

Bokslut 
 2020 

Bokslut 
 2021 

          
Verksamhetens intäkter Not 1 101 867 102 961 131 591 138 283 
Verksamhetens kostnader Not 2 -330 764 -336 235 -347 384 -355 823 
Av- och nedskrivningar Not 3 -15 615 -11 795 -23 152 -19 295 
Verksamhetens nettokostnader  -244 513 -245 069 -238 945 -236 835 
      
Skatteintäkter Not 4 152 776 159 060 152 776 159 060 
Generella statsbidrag och utjämning Not 5 102 803 101 863 102 803 101 863 
Verksamhetens resultat   11 067 15 854 16 634 24 088 
      
Finansiella intäkter Not 6 1 947 1 422 1 668 1 241 
Finansiella kostnader Not 7 -1 141 -856 -1 858 -1 282 
Resultat efter finansiella poster  11 873 16 420 16 444 24 047 
      
Extraordinära intäkter      
Extraordinära kostnader, skattekostnad    -3 -149 
      
ÅRETS RESULTAT Not 8 11 873 16 420 16 441 23 898 
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RÄKENSKAPERNA 

KASSAFLÖDESANALYS 
 

 Kassaflödesanalys    Kommunen 

Tkr     
Bokslut 

 2020 
Bokslut 

 2021 

       
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       
Årets resultat   11 873 16 420 
Justering för av- och nedskrivningar  Not 3 15 615 11 795 
Justering för gjorda/anspråkstagna avsättningar  Not 9 -408 353 
Justeringar för övriga inte likviditetspåverkande poster Not 10  121 
Medel för verksamheten före förändring av rörelsekapital  27 080 28 689 
Ökning(-) / Minskning(+) kortfristiga fordringar   -4 085 -7 218 
Ökning(-) / Minskning(+) förråd och varulager     
Ökning(+) / Minskning(-) kortfristiga skulder   8 298 3 199 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   31 293 24 670 
     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
Investering i immateriella anläggningstillgångar   -612 -101 
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar    
Investering i materiella anläggningstillgångar   -14 657 -70 566 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar    145 
Investering i finansiella anläggningstillgångar     
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar     
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -15 269 -70 522 
     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Nyupptagna lån  Not 20 6 000 15 000 
Förändring långfristiga skulder  Not 20 -2 000 -10 150 
Ökning långfristiga fordringar  Not 14  -6 602 
Minskning långfristiga fordringar  Not 14 3 164 28 600 
Övriga finansiella poster     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   7 164 26 848 
     
ÅRETS KASSAFLÖDE   23 188 -19 004 
     
Likvida medel vid årets början   9 181 32 369 
Likvida medel vid årets slut   32 369 13 365 
          



 

 67 

 

 

 

 

 Balansräkning   Kommunen Sammanställd 
redovisning 

Tkr   Bokslut 
 2020 

Bokslut 
 2021 

Bokslut 
 2020 

Bokslut 
 2021 

         
TILLGÅNGAR         
Immateriella anläggningstillgångar Not 11 776 784 776 784 
Materiella anläggningstillgångar  157 716 216 316 275 171 327 089 
- därav mark, byggnader, tekn anläggningar Not 12 149 928 208 474 224 917 280 613 
- därav maskiner och inventarier Not 13 7 788 7 841 50 254 46 476 
Finansiella anläggningstillgångar Not 14 109 563 87 564 103 934 81 929 
Summa anläggningstillgångar  268 055 304 664 379 881 409 802 

      
Förråd mm    1 353 1 096 
Kortfristiga fordringar Not 15 26 557 33 775 28 360 37 781 
Kassa och bank Not 16 32 369 13 365 36 353 21 192 
Summa omsättningstillgångar  58 926 47 140 66 066 60 069 

      
SUMMA TILLGÅNGAR  326 981 351 804 445 497 469 871 
      
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

     

Eget kapital Not 17 169 983 186 403 197 484 219 863 
- därav årets resultat  11 873 16 420 16 441 23 898 
      
Avsatt till pensioner Not 18 3 034 3 387 3 034 3 388 
Övriga avsättningar Not 19 0 0 6 430 7 948 
Summa avsättningar  3 034 3 387 9 464 11 336 
      
Långfristiga skulder Not 20 84 150 89 000 156 531 153 125 
Kortfristiga skulder Not 21 69 814 73 013 82 468 85 547 
Summa skulder  153 964 162 013 238 999 238 672 
      
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER 

 326 981 351 804 445 947 469 871 

      

Panter och ansvarsförbindelser      
Ställda panter  Inga Inga Inga Inga 
Pensionsförpliktelser som inte upptagits i BR Not 22 95 281 93 365 95 281 93 365 
Övriga ansvars- och borgensförbindelser Not 23 101 592 85 594 101 592 85 594 
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 Noter   Kommunen Sammanställd 
redovisning 

Tkr   Bokslut  
2020 

Bokslut  
2021 

Bokslut  
2020 

Bokslut  
2021 

        
Not 1 Verksamhetens intäkter       
 Försäljningsintäkter 8 837 10 391   
 Taxor och avgifter 25 853 26 170   
 Hyror och arrenden 12 059 12 456   
 Bidrag 46 481 43 720   
 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 8 184 9 827   
 Exploateringsintäkter     
 Realisationsvinster 0 218   
 Försäkringsintäkter     
 Övriga intäkter 452 179   
 Summa verksamhetens externa intäkter 101 867 102 961 139 543 147 185 
 Avgår koncerninterna intäkter   -7 952 -8 902 
 Summa koncernens externa intäkter   131 591 138 283 
      
Not 2 Verksamhetens kostnader     
 Löner och sociala avgifter 199 469 200 129   
 Pensionskostnader 16 213 16 156   
 Inköp av anläggnings och underhållsmaterial 2 455 3 047   
 Bränsle energi och vatten 7 593 9 327   
 Köp av huvudverksamhet 26 849 29 849   
 Lokal och markhyror 15 188 14 266   
 Övriga tjänster (varav bokslutsrevision ca 70 tkr) 17 186 15 500   
 Lämnade bidrag 18 614 18 721   
 Realisationsförluster och utrangeringar 0 121   
 Bolagsskatt     
 Övriga kostnader  15 615 11 795   
 Summa verksamhetens externa kostnader 330 764 336 235 355 336 364 725 
 Avgår koncerninterna kostnader   -7 952 -8 902 
 Summa koncernens externa kostnader   347 384 355 823 
      
Not 3 Avskrivningar/nedskrivningar     
 Avskrivningar enligt nominell metod  13 229 11 529 20 766 19 295 
 Nedskrivning 2 386 266 2 386  
  15 615 11 795 23 152 19 295 
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Noter  Kommunen Sammanställd 
redovisning 

Tkr   Bokslut  
2020 

Bokslut  
2021 

Bokslut 
 2020 

Bokslut 
 2021 

Not 4 Skatteintäkter     
 Preliminär kommunalskatt 156 389 154 185 156 389 154 185 
 Prognos slutlig kommunalskatt  -2 688 4 253 -2 688 4 253 
 Slutavräkning föregående års prognos -925 622 -925 622 
  152 776 159 060 152 776 159 060 
      
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning       
 Inkomstutjämningsbidrag 58 961 59 793 58 961 59 793 
 Strukturbidrag 1 188 1 176 1 188 1 176 
 Kostnadsutjämningsbidrag 22 515 17 686 22 515 17 686 
 Regleringsbidrag/avgift 3 849 11 063 3 849 11 063 
 Kommunal fastighetsavgift 5 785 6 754 5 785 6 754 
 Utjämningsbidrag/avgift LSS 1 587 5 003 1 587 5 003 
 Övriga generella statsbidrag 8 919 389 8 919 389 
  102 803 101 863 102 803 101 863 
      
Not 6 Finansiella intäkter      
 Utdelning aktier och andelar       
 Ränteintäkter  1 421 1102    
 Övriga finansiella intäkter 526 320    
  1 947 1 422    
      
Not 7 Finansiella kostnader      
 Räntekostnader 1 012 729    
 Ränta på pensioner 16 9    
 Övriga finansiella kostnader 113 118    
  1 141 856    
      
Not 8 Årets balanskravsresultat      
 Årets resultat 11 873 16 420    
 Realisationsförlust (enl undantag)      
 Realisationsvinst  -218    
 Medel från resultatutjämningsreserv     
 Medel till resultatutjämningsreserv 9 317 13 593   
 (Se även avsnitt Ekonomisk översikt och analys) 2 556 2 609    
      
Not 9 Avsättning intjänade pensioner      
 Avsättning ordinarie pensioner -47 389    
 Nettodisposition avs garantipensioner -282 -104    
 Löneskatt -79 69    
 Summa förändring av pensionsskuld -408 353    
      
Not 10 Realisationsvinster/Realisationsförluster     
 Reavinst: fsg arbetsmaskin 55, tomtmark 163   218   
 Reaförlust/Utrangering: IT-utrustning 121   121   
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Noter  Kommunen 
Sammanställd 

redovisning 

Tkr   Bokslut  
2020 

Bokslut  
2021 

Bokslut  
2020 

Bokslut 
 2021 

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar      
 Anskaffningsvärde 4 906 5 007 4 906 5 007 
 Ackumulerade avskrivningar -4 130  -4 223  -4 130  -4 223  
 (Inkl påg inv år 2021: 0’) 776 784 776 784 
 Genomsnittlig nyttjandeperiod 6,5 år     
      
      
Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar       
 Markreserv       
 Anskaffningsvärde 285 285     
 Ackumulerade avskrivningar 0 0     
 Utgående bokfört värde 285 285     
        
 Verksamhetsfastigheter       
 Anskaffningsvärde 122 360 169 191     
 Ackumulerade avskrivningar - 65 609 - 69 095     
 Utgående bokfört värde 56 751 100 096     
 (Inkl påg inv år 2021: 21790’)       
 Genomsnittlig nyttjandeperiod 36,05 år     
      
 Fastigheter för affärsverksamhet       
 Anskaffningsvärde  118 733 127 043     
 Ackumulerade avskrivningar -54 544 -58 783     
 Utgående bokfört värde 64 189 68 260     
 (Inkl påg inv år 2021: 4975’)       
 Genomsnittlig nyttjandeperiod 36,67 år     
      
 Publika fastigheter       
 Anskaffningsvärde 72 833 77 339     
 Ackumulerade avskrivningar - 53 386 - 54 823     
 Utgående bokfört värde 19 447 22 516     
 (Inkl påg inv år 2021: 1969’)       
 Genomsnittlig nyttjandeperiod 23,62 år     
      
 Fastigheter för annan verksamhet       
 Anskaffningsvärde 38 758 46 949     
 Ackumulerade avskrivningar -29 503 -29 633     
 Utgående bokfört värde 9 255 17 316     
 (Inkl påg inv år 2021: 0’)       
 Genomsnittlig nyttjandeperiod 32,84 år     
        
 Totalt     
 Anskaffningsvärde 352 969 420 807 471 726 539 642 
 Ackumulerade avskrivningar -203 041 -212 333 -246 810 -259 029 
 Utgående bokfört värde 149 928 208 474 224 917 280 613 
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Noter  Kommunen 
Sammanställd 

redovisning 

Tkr   Bokslut  
2020 

Bokslut  
2021 

Bokslut 
 2020 

Bokslut 
 2021 

Not 13 Maskiner och inventarier     
 Anskaffningsvärde(inkl pågående inv år 2021:545’) 20 594 22 379 150 634 152 924 
 Ackumulerade avskrivningar -12 806 -14 538 -100 380 -106 448 
 Genomsnittlig nyttjandeperiod 8,03 år 7 788 7 841 50 254 46 476 
      
Not 14 Finansiella anläggningstillgångar     
 Aktier i dotterbolag     
 Munkforsbostäder AB 4 590 4 590   
 Munkfors Värmeverk AB 1 200 1 200   
 Husbyggnadsvaror (HBV)   40 40 
 Övriga aktier och andelar       
 Kommuninvest 980 980 980 980 
 Munkfors stadsnät 150 150 150 150 
 SKL Företag AB (Inera) 43 43 43 43 
 Husbyggnadsvaror (HBV)   121 115 
 Långfristiga fordringar         
 RKHF Munkfors äldrebostäder 78 150 74 000 78 150 74 000 
 Munkfors Arena AB (lån byggnation sporthall) 24 450  24 450  
 Munkfors Konferenscenter AB (Renov. Ishall)  6 601  6 601 
  109 563 87 564 103 934 81 929 

 

Kommuninvest: Ursprungligt insatskapital 180 tkr, en 
överinsats 800 tkr är inbetald under 2020 och den er-
sätter tidigare förlagslån. Totalt insatskapital enligt års-
besked 2021: 3 296 700 kr (lika som år 2020). 

    

 
RKHF (Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening 
Munkfors äldrebostäder): Kommunen lånar ut medel 
till föreningen som äger fastigheterna för ÄO.    

    

      
Not 15 Fordringar     
 Kundfordringar 10 646 11 459 10 102 12 338 
 Statsbidragsfordringar 1 967 3 400 1 967 3 400 
 Skattefordringar 8 997 13 558 8 997 13 558 
 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 4 815 748 6 936 3 649 
 Övriga kortfristiga fordringar 132 4 610 358 4 835 
  26 557 33 775 28 360 37 781 
      
Not 16 Kassa och bank      
 Kassa 20 14    
 Bank 32 349 13 351    
 Kommunen hade ingen checkkredit under 2021 32 369 13 365    
      
Not 17 Eget kapital 169 983 186 403    
 - Varav resultatutjämningsreserv 62 302 75 895   

 
(Avstämning av balanskrav och resultatutjämningsre-
serv görs i avsnitt Ekonomisk översikt och analys) 
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Noter  Kommunen Sammanställd 
redovisning 

Tkr   Bokslut  
2020 

Bokslut  
2021 

Bokslut  
2020 

Bokslut 
 2021 

Not 18 Avsatt till pensioner      
 Ingående avsättningar 3 442 3 034   
 Nya förpliktelser under året -246 389   
    Varav Nyintjänad pension -282 242   
    Varav Ränte- och basbeloppsuppräkning 16 9   
    Varav Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0   
    Varav Ålderspension 0 108   
    Varav Pension till efterlevande 0 0   
    Varav Övrig post 20 30   
 Årets utbetalningar -83 -104   
 Summa avsatt till pensioner -329 285   
 Förändring av löneskatt -79 69   
 Summa avsatt till pensioner (Utg. avsättning) 3 034 3 387   
      
 Aktualiseringsgrad 99 % 99 %   
      
 Specifikation - avsatt till pensioner     
 Särskild avtalspension/ålderspension 1 899 2 141    
 Förmånsbestämd/kompl pension 542 585    
 Ålderspension 0 0    
 Pension till efterlevande 0 0    
 Övrig post 0 0     
 Summa pensioner 2 572 2 726    
 Löneskatt 593 661     
 Summa avsatt till pensioner 3 034 3 387    
        
 Visstidsförordnanden       

 

KPA har gjort en skuldberäkning för förtroendevalda. 
Kommunen har inga utbetalningar för visstidspension. 
Tre personer har möjlighet att ta ut visstidspension, 
varav en har pågående anställning.   

    

      
Not 19 Övriga avsättningar       
 Latent skatt obeskattade reserver   6 430 7 948 
  0 0 6 430 7 948 
Not 20 Långfristiga skulder     
 Långfristig upplåning 84 150 89 000   
  84 150 89 000   
 Kommunens lån per kreditgivare      
 Kommuninvest (2021: nytt 15 mkr, amorterat 10 mkr) 84 150 89 000   
 Summa upplåning 84 150 89 000   
      
 Exkl budgeterad amortering nästkommande år -0 -0   
  84 150 89 000   

 
Av totalbeloppet 2021-12-31 förfaller 37 % 2022, 22% 
2023, 11 % 2024, 18% 2025, 11 % 2026. 
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Noter  Kommunen 
Sammanställd 

redovisning 

Tkr   Bokslut  
2020 

Bokslut  
2021 

Bokslut 
 2020 

Bokslut 
 2021 

Not 21 Kortfristiga skulder     
 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 3 800 3 801 11 440 10 101 
 VA taxekollektiv 2 111 1 596 2 111 1 596 
 Renhållning taxekollektiv 315 -405 315 -405 
 Stadsnät taxekollektiv 2 848 3 464 2 848 3 464 
 Leverantörsskulder 11 114 19 901 11 760 21 772 
 Moms och punktskatter 676 784 1 391 1 712 
 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 3 874 3 240 3 980 3 335 
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 45 076 40 632 48 623 43 972 
  69 814 73 013 82 468 85 547 
      
Not 22 Pensionsförpliktelser som inte har upptagits     
 bland skulderna eller avsättningarna     
 Ingående ansvarsförbindelse 98 438 95 281   
 Aktualisering 0 0   
 Ränteuppräkning 669  651    
 Basbeloppsuppräkning 1 589  646    
 Ändring av försäkringstekniska grunder 0 2 377   
 Övrig post 33  293    
 Årets utbetalningar -4 831  -5 509    
 Summa pensionsförpliktelser 76 769 75 137   
 Löneskatt 18 602 18 228   
 Utgående ansvarsförbindelse 95 281 93 365   
      
Not 23 Ansvars- och borgensförbindelser       
 Munkforsbostäder AB 47 760 47 760 47 760 47 760 
 Munkfors Energi AB 53 770 37 775 53 770 37 775 
 Summa kommunala bolag 101 530 85 535 101 530 85 535 
 Egnahems- och bostadslån 62 59 62 59 
 Summa övriga 62 59 62 59 
 Leasingåtaganden (saknas)     
  101 592 85 594 101 592 85 594 
 Borgensförluster under året (inga har uppstått)       
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Leasing 
Rådet för kommunal redovisning har utfärdat 
en rekommendation (Nr 13:2 2013) kring re-
dovisning av leasingavtal. Rekommendat-
ionen skiljer på två typer av leasingavtal, fi-
nansiella eller operationella. Ett finansiellt le-
asingavtal kan sägas motsvara ett köp av ob-
jektet i fråga medan ett operationellt leasing-
avtal motsvarar hyra av objektet. Avgörande 
ör klassificeringen av leasingavtalen är i vil-
ken omfattning de ekonomiska risker och för-
delar som är förknippade med ägandet av det 
aktuella leasingobjektet finns hos leasegiva-
ren eller hos leasetagaren.  

 
Vid klassificeringen ska väsentlighetsprinci-
pen tillämpas. Ett leasingavtal med en avtals-
tid om högst tre år får redovisas som ett oper-
ationellt avtal oavsett om det annars uppfyller 
kriterierna för ett finansiellt avtal. Finansiella 
leasingavtal ska redovisas i resultat och ba-
lansräkningen medan det för det operationella 
leasingavtalet föreligger upplysningsplikt. Le-
asingavgifter och i nuläget kända framtida be-
lopp framgår av tabellen nedan. 
 
 

 
Operationell leasing med avtalstid längre än 36 månader, tkr 

Leasingobjektet Förfallotidpunkt 
inom ett år 

Förfallotidpunkt 
senare än ett år men inom 

fem år 

Förfallotidpunkt 
senare än fem år 

Leasingbilar 345 165 0 
Frankeringsmaskin, kaffeautomater, tan-
kar mm 83 72 0 

Batteri till elbilar 19 19 0 

Kopiator  52 105 0 

Totalt 499 361 0 
    

 
Visstidsförordnaden 
Kommunstyrelsens ordförande som fullgör 
sitt uppdrag på heltid, omfattas av pensions-
reglemente för förtroendemän där rätt till 
visstidspension ingår.  
 
Solidarisk borgen Kommuninvest 
Munkfors kommun har ingått en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommunin-
vest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. 
Samtliga 294 kommuner och regioner som 
per 2021-12-31 var medlemmar i Kommunin-
vest ekonomisk förening har ingått likaly-
dande borgensförbindelser. Mellan samtliga 
medlemmar har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret vid ett even-
tuellt infriande av borgensansvaret. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i för 
hållande till storleken på de medel som re-
spektive medlem lånat och dels i förhållande 

till storleken på medlemmarnas respektive in-
satskapital.  
 
Vid en uppskattning av den finansiella effek-
ten av Munkfors kommuns ansvar enligt ovan 
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 
2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 
kronor och totala tillgångar till 
518 679 716 010 kronor. Kommunens andel 
av de totala förpliktelserna uppgick till 
196 780 515 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 199 641 664 kronor. 
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UPPDRAG 
Verksamheten omfattar det kommunaltek-
niska området avseende vatten- och avlopps-
hantering i kommunen. Enligt lag om all-
männa vattentjänster ska verksamheten redo-
visas särskild från övriga verksamheter med 
egen resultat- och balansräkning. 
 
 

ÅRETS HÄNDELSER 
• Verksamheten har funnit och åtgärdat ett 

antal större läckor under året. Detta har bi-
dragit till ett minskat läckage från led-
ningsnätet. Sex läckande serviser har lo-
kaliserats under året av vilka några varit 
stora. Det har varit två brott på huvudled-
ningar. 

• 213 meter dricks-spill och dagvattenled-
ning har renoverats under året. Målsätt-
ningen med 1 % utbyte av ledningarna 
uppnåddes inte. Det betyder att lednings-
nätet åldras över 100 år om inte en högre 
utbytestakt upprätthålls. Under 2022 utö-
kas beställarkompetensen på tekniska bl.a. 
för att kunna lägga större andel lednings-
renovering på entreprenad och på så sätt 
kunna uppnå målet. 

• Inflödet av tillskottsvatten i spillvattennä-
tet är fortsatt högt och var 68 % under 
2021.  
 

NYCKELTAL EKONOMI 
Årets resultat efter finansiella kostnader upp-
går till -515 tkr vilket ger en täckningsgrad 
om 96,2 %.  
 
FRAMTID 
Förutsättningen är att VA-verksamheten skall 
finansieras till 100 % av avgifter. Fortsatt led-
ningsrenovering krävs för att hålla lednings-
nätet vid god status med målsättningen att 

hålla en renoveringstakt på under 100 år. Det 
krävs också ytterligare utbyggnad av dagvat-
tennätet för att minska inflödet till reningsver-
ket. Sammantaget kommer fortsatt avlopps-
hantering att kräva ökade ekonomiska och 
personella resurser. 
 
Under året fattades beslut om att avveckla 
Ransäters avloppsreningsverk och anlägga en 
överföringsledning till Munkfors. Detta med-
för en effektivare avloppsvattenhantering och 
att enskilda fastighetsägare kan ansluta sig till 
allmän anläggning. Arbetet är omfattande och 
kommer att ta stor personalresurs i anspråk. 
Verksamheten utökas därför med en va-ingen-
jör. 
 
Beroende av bl.a. räntans utveckling, nivån på 
dagvattenutbyggnad samt utbyggnad av över-
föringsledning från Ransäter, kan en avgifts-
höjning bli nödvändig efter 2022.   
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Nyckeltal, VA-verksamhet (tkr / antal) Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Antal abonnemang, antal 1 669 1 677 1 681 1 690  
Omsättning, tkr 13 646 13 360 13 392 13 036 13 300 
Resultat efter finansiella poster, tkr 796 -503 67 -515  
Balansomslutning, tkr 36 242 35 268 38 268 37 382  
            

 

Resultaträkning, VA-verksamhet (tkr)     Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Verksamhetens intäkter  Not 1 13 360 13 392 13 036 
Verksamhetens kostnader  Not 2 -10 938 -10 387 -10 552 
Avskrivningar  Not 3  -2396 -2 426 -2 534 
Verksamhetens nettokostnad   26 579 -50 
Finansiella intäkter   0 0 0 
Finansiella kostnader  Not 4 -529 -512 -465 
Årets resultat  Not 5 -503 67 -515 
           

 

Balansräkning, VA-verksamhet (tkr)     Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar Not 6 35 268 38 268 37 382 
Omsättningstillgångar  0 0 0 
Summa tillgångar   38 268 35 268 37 382 
      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      
Eget kapital 
  varav årets resultat Not 7 

2 044 
-503 

2 111 
67 

1 596 
-515 

Skulder Not 8 33 224 36 157 36 301 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   38 268 35 268 37 382 
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Noter, VA-verksamhet (tkr)     Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Not 1 Verksamhetens intäkter   13 392 13 036 
 Här ingår brukningsavgifter, anläggningsavgifter och övriga intäkter.     
      
Not 2 Verksamhetens kostnader   -10 387 -10 552 
 Kostnader enl driftredovisning verksamhet 7652-7653 med avdrag för kapital-     
 tjänstkostnader och administrationskostnader.     
      
Not 3 Avskrivningar   -2 426 -2 534 
 Planenlig avskrivning anläggningstillgångar     
      
Not 4 Finansiella kostnader   -512 -465 
 Beräknad ränta motsvarande internränta på      
 resterande anläggningsvärde     
      
Not 5 Resultat   67 -515 
 Verklig täckningsgrad 100,5%     
 Intäkter 0,4 mkr mindre än budget, kostnader 0,5 mkr mindre än beräknat     
      
Not 6 Anläggningstillgångar   38 268 37 382 
 Anskaffningsvärde 90 695 tkr, ackumulerade avskrivningar 53 313 tkr.     
      
Not 7 Eget kapital   2 111 1596 

 
(from 2016 års resultat kommer resultaten att ackumuleras som eget ka-
pital) 

    

      
Not 8 Skulder   36 157 36 301 

 
Netto ej särredovisat mot kommunen (avsättningar, skulder och 
oms.tillgångar) 
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LAGRUM OCH PRAXIS 
Munkfors kommun följer den kommunala re-
dovisningslagen (KRL), övrig praxis och re-
kommendationer som lämnas av Rådet för 
kommunal redovisning (RKR), med vissa ne-
dan redovisade undantag.  
 
VÄSENTLIGA PRINCIPER 
Nedan följer en kort beskrivning av vissa vä-
sentliga principer som påverkar bokslut och 
redovisning: 
• Leverantörsfakturor inkomna efter årsskif-

tet, men hänförliga till redovisningspe-
rioden, har i huvudsak skuldbokförts och 
belastat perioden.  

• Utställda fakturor efter årsskiftet, men 
hänförliga till redovisningsperioden, har i 
flertalet fall fordringsförts och tillgo-
dogjorts periodens redovisning.  

• Sociala avgifter och avgifter för komplet-
teringspension har belastat verksamhet-
erna enligt SKRs rekommenderade pro-
centpålägg.   

• Kostnader för timanställda samt mer- och 
övertid som avser redovisningsperioden, 
men som utbetalas i efterhand, har inte 
skuldbokförts. Detta är en ändring sedan 
2011, som beror på att ett nytt lönesystem 
tagits i bruk. I det nya systemet saknas 
möjlighet att skuldbokföra.  

• Kostnads- och intäktsräntor hörande till 
redovisningsperioden, men där betalning 
sker efter årsskiftet, har periodiserats som 
skuld resp fordran.  

• Periodisering av skatteintäkter och statsbi-
drag sker enligt rekommendationer och 
anvisningar.  

• Anläggningstillgångar är upptagna till an-
skaffningsvärde minus gjorda avskriv-
ningar. Som anskaffningsvärde räknas in- 
 

vesteringsutgift minskad med eventuella 
investeringsbidrag.  

• Kommunen följer RKR:s rekommendat-
ion vad gäller anslutningsavgifter för VA. 

• Avskrivningar: Planenliga avskrivning-
arna har gjorts linjärt på tillgångarnas an-
skaffningsvärden enligt den ekonomiska 
livslängden. Avskrivning påbörjas när en 
investering tas i bruk. För aktivering är 
grunden belopp över 50 tkr och en ekono-
misk livslängd på minst 3 år. Avskriv-
ningstiderna har fram till år 2013 följt re-
kommendationerna i RKR:s idéskrift. För 
nya materiella investeringar from 2014 
tillämpas komponentavskrivning. Kompo-
nenter med avskrivningstider har tagits 
fram för de tre vanligaste investeringsty-
perna: VA (10-50 år), Gator, vägar, parker 
(5-50 år) samt Fastigheter (10-80 år). 
Äldre investeringar har inte ändrats enligt 
den nya komponentindelningen. Det beror 
på att dels har en enklare uppdelning i 
komponenter gjorts sedan flera år och dels 
bedöms avskrivningstiderna vara relativt 
korrekta på gamla investeringar. Årets re-
sultat bedöms inte ha påverkats av över-
gången till komponentavskrivningar. 

• Kapitalkostnader har belastat verksamhet-
erna med avskrivning och internränta. 
Kommunen följer SKL:s rekommendation 
om ränta (1,25 % för 2021).  

• Pensionsskulden har skuldförts enligt den 
sk blandmodellen, vilket rekommenderas 
från SKR. Beloppen är beräknade enligt 
nya pensionsavtalsregler och nya beräk-
ningsgrunder. Beräkningarna görs i sam-
band med årsbokslut och utförs av kom- 
munens administratör KPA. Till dessa har 
lagts särskild löneskatt. Sedan bokslutet 
2011 har även pensionsskulder för förtro-
endevalda (kommunalråd) tagits med.  
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 
• Enligt KRL skall årsredovisningen även 

innehålla en sammanställd redovisning 
(koncernredovisning). Utgångspunkten för 
bokslutet är de fastställda balans- och re-
sultaträkningarna för kommunen och dot-
terföretagen. Koncerninterna mellanha-
vanden, som fordringar, skulder, köp och 
försäljningar, har i allt väsentligt elimine-
rats. Redovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden med proportionell kon-
solidering (om dotterföretagen inte är 
ägda till 100 % så tas endast ägda andelar 
med i koncernredovisningen). Förvärvs-
metoden innebär att det egna kapital som 
förvärvats vid anskaffningstillfället har 
eliminerats. I koncernredovisningen har 
obeskattade reserver betraktats som eget 
kapital. Beräknad skatt på dessa obeskat-
tade medel redovisas under rubriken av-
sättningar.  

• Munkforsbostäders och Munkfors Energis 
bokslut har gjorts enligt K3-regleverket.  
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 Driftredovisning  (tkr)      Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Kommunledning  Driftnetto   -33 982 -34 763 -37 109 2 346 

- därav Kommunchef    -17 196 -17 416 -18 266 850 
- därav Enheten intern service    -8 030 -7 990 -8 430 440 
- därav Enheten ekonomi    -5 901 -5 700 -6 054 354 
- därav Enheten näringsliv    -2 284 -2 249 -2 163 -86 
- därav Integration    742 350 0 350 
- därav Stadsnät    0 0 0 0 
- därav IT    -1312 -1 757 -2 196 439 
          
Omsorg och stöd Driftnetto   -93 599 -92 722 -93 565 843 
- därav Verks.chef, inkl fam.rådgivn, MAS    -5 119 -3 408 -3 370 -38 
- därav Äldreomsorg    -67 634 -67 402 -68 642 1 240 
- därav Handikappomsorg LSS    -20 846 -21 912 -21 553 -359 
          
Lärande och stöd Driftnetto   -95 122 -100 043 -102 640 2 598 
- därav Verks.chef, utskott    -1 702 -1 667 -1 591 -76 
- därav Förskola, personalkooperativ, IKE    -17 716 -18 745 -18 723 -22 
- därav Skola,fritids, hälsa, musik, fritgård IKE    -44 988 -46 515 -47 199 684 
- därav Gymnasiet, Komvux, SFI    -15 573 -17 317 -16 526 -791 
- därav Individ och familjeomsorg  
   (exkl. flykting inkl. Öppenvård)   

   -13 873 -14 190 -16 912 2 722 

- därav Flyktingverksamhet    0 0 0 0 
- därav Ensamkommande barn    0 0 0 0 
- därav Arbetsmarknadsåtgärder, Resurscenter    -1 270 -1 607 -1 689 82 
          
Service Driftnetto   -15 333 -12 926 -14 108 1 181 
- därav Verks.chef, fritid & kultur    -5 445 -5 270 -5 313 43 
- därav Biblioteket    -1691 -1 659 -1 801 142 
- därav IT-enhet    0 0 0 0 
- därav Kostenhet    -720 -930 -516 -414 
- därav Tekniska enheten avgiftsfinansierad    973 907 886 21 
- därav Tekniska enheten skattefinansierad    -8 450 -5 975 -7 364 1389 
           
Kommunstyrelsen finansförvaltning     -41    
(tidigare upparbetat överskott, kostnad investeringar inom skolan)          
Valnämnd Driftnetto   -7 -7 -5 -2 
          
TOTALT Driftnetto   -238 084 -240 462 -247 427 6 965 
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Investeringar (tkr) Budget 
2021 

Bokslut 
2021 

Avvikelse 
2021 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET                                                       

Gator och vägar 3 380 4 575 -1 195 

(Hagalundsv asfalt 1801', Bergsgårdsv asfalt 1004', Banvallen 588', Lekplats 447'    

Gatubelysning 247', mm)    

    

Fastigheter  12 876 47 371 -34 495 

(Sporthallen 26160’, Forsnässkolan Hus 7,8,9: 18417, Kommunhuset ventilation 1879’)    

    

Omsorgen inventarier 500 545 -45 

(Nyckelfri hemtjänst 545’)    

    
IT  utrustning serverhall och utbyte datorer, pc, plattor etc 1 230 984 246 

(Årligt utbyte Ipads, datorer och Chromebooks 614’ IT-nätverk och mjukvara 370’)    
    
Maskiner 1 740 908 832 

(traktor Holder 908’)    

SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 19 726 54 384 -34 658 

    

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET    

VA 3 500 4 856 -1 356 
(Del av Synarev 2490',del av Sättrav 263’del av Mossängsv 115’ Skrapspel Munkfors Renings-
verk 296’', Torget 527’,Fjärvärme reningsverket 1111’, pumpen Forsudden 55’) 
 

   

Avfall 0 0 0 

Externa Fastigheter 150 8 042 -7 892 

(Ombyggnad Inission industrilokal samt parkering vid fastigheten 8042')    
    

Stadsnätet (kommunal fiber) 0  3 385            -3 385 

Ett separat beslut finns angående investeringsbudget för Stadsnät för 2017 och framåt    
92,7% av nettobudget investerat tom 211231,Investeringar PTS-stöd för 1578’, ERUF4 
1265’,Efteranlutning hela kommunen 49’, Hackarv och Ransjöv. 5’    

    

SUMMA AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 3650 16 284 -12 634 
    

OFÖRUTSEDDA INVESTERINGAR 500 0 500 
 
    

TOTALT 23 876 70 667 -46 791 
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Avsättningar: Är sådana förpliktelser som är 
hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare rä-
kenskapsår och som på balansdagen är an-
tingen osäkra eller sannolika till sin förekomst 
men, till skillnad från en skuld, är oviss till 
belopp och/eller tidpunkt för betalning.  
 
Driftredovisning: Är en del av kommunens 
internredovisning och innehåller förutom alla 
externa poster, även interna poster, d v s de 
interna ”affärer” som är en kostnad på ena 
verksamheten och en intäkt på den andra. 
Denna redovisning skall ge en uppfattning om 
den reella verksamhetskostnaden och används 
bland annat för jämförelser, bl a för avvikel-
ser mot budget för verksamheterna. 
 
Eget kapital: Utgör kommunens förmögen-
het, totala tillgångar minus totala skulder. Det 
egna kapitalet består av rörelsekapital och an-
läggningskapital.  
 
Extern redovisning: Omfattar kommunens 
ekonomiska verksamhet i förhållande till om-
världen, d v s ekonomiska transaktioner med t 
ex leverantörer och kunder. Sammanfattas i 
resultat- och balansräkning. 
 
Finansiella intäkter: Intäkter som kommer 
från placerade medel, till exempel ränta på 
bankkonto och intäkter genererade av pens-
ionsförvaltningen. 
 
Finansiella kostnader: Består främst av kost-
nader som kommer från upplåning och kost-
nader i pensionsförvaltningen. Finansnetto: 
Finansiella intäkter minus finansiella kostna-
der 
Generella statsbidrag: Statsbidrag som inte 
är riktade till någon speciell verksamhet. 
Intern redovisning: Har till uppgift att ge 
mer detaljerad information om kommunens 

organisation, d v s nämnder, förvaltningar och 
institutioner mm. Sammanfattas i drift- och 
investeringsredovisning.  
 
Kapitalkostnader: Består av två olika delar, 
avskrivningar och intern ränta. 
 
Kassaflödesanalys: Beskriver hur likvida 
medel förändrats under året genom den lö-
pande verksamheten, investeringsverksam-
heten och finansieringsverksamheten. 
 
Kortfristiga skulder respektive fordringar: 
är sådana som förfaller under det närmaste 
året. 
 
Långfristiga skulder respektive fordringar: 
är sådana som förfaller efter mer än ett år. 
 
Nettoinvestering: Är årets investeringsutgif-
ter minus investeringsbidrag. 
 
Rörelsekapital: Den del av eget kapital som 
med kort varsel kan användas. Består av om-
sättningstillgångar minus kortfristiga skulder. 
 
Sammanställd redovisning: Är namnet på 
det som i privata näringslivet kallas för kon-
cernredovisning. 
 
Skattekraft: Visar kommuninvånarens be-
skattningsbara inkomst i relation till genom-
snittet för riket.  
 
Soliditet: Visar hur stor del av tillgångarna 
som finansierats med eget kapital och visar 
om det finns beredskap för framtida resultat-
försämringar, det vill säga den långsiktiga be-
talningsförmågan. Beräknas genom att divi-
dera justerat eget kapital med summa till-
gångar.  
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