
ÅRSREDOVISNING

2019
INKLUSIVE HÅLLBARHETSRAPPORT

INNEHÅLL
VD har ordet      2

Hållbarhetsrapport     3

Förvaltningsberättelse   17

Resultaträkning    23 

Balansräkning    24 

Kassaflödesanalys   26 

Noter     27 

Underskrifter    40

KARLSTADS EL- OCH STADSNÄT AB

1



 
 

 

Vd har ordet 
Vi är stolta leverantörer av el- och kommunikationsinfrastruktur i Karlstad! 
 
Vi arbetar med den kanske viktigaste infrastrukturen för dagens samhälle. Med 
el möjliggörs utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. Under 2019 har också 
flera färdplaner från olika branscher pekat ut elen som en av de viktigaste 
möjliggörarna för denna utveckling. 
 
Under 2019 hade vi riktigt bra tillgänglighet på elnätet. En genomsnittskund hos 
oss hade under året 13,6 minuters avbrott. Som jämförelse brukar 
Sverigemedel ligga över 60 minuter. Detta är det nyckeltal som våra kunder 
brukar lyfta som det viktigaste. Att vi levererar våra tjänster dygnet runt, året 
runt! 
 
Under året har arbetet med Karlstadsbuss laddinfrastruktur varit ett viktigt 
område för elnätets utveckling. Efter lite inkörningsproblem har vi nu en bra 
driftsituation för snabbusslinjen från centrum till Rud. 
 
Med vårt stadsnät bidrar vi till en av de andra stora möjligheterna idag - 
digitaliseringen. Både privatpersoner och företag är idag beroende av stabila 
och säkra uppkopplingar. Det behovet tror vi kommer att öka än mer de 
närmsta åren. 
 
Därför är det glädjande att vi kan fortsätta att ansluta Karlstadsborna till 
stadsnätet i fortsatt hög takt. Genom vårt samarbete i Mittnät kan ytterligare 
åtta kommuner bidra till allas utveckling inom detta område. Tillsammans blir vi 
starkare. Under hösten uppgraderade vi också vårt nät vilket gör att vi nu står 
än mer stabila inför framtiden. Tyvärr påverkades ett antal kunder under bytet 
av utrustning, jag vill passa på att tacka för ert tålamod. 
 
Eftersom båda våra verksamhetsområden betraktas som samhällsviktig 
verksamhet är såklart säkerhet en jätteviktig fråga. Vi har alltid arbetat för en så 
säker leverans som möjligt. Här kommer vi att förstärka våra insatser inför 
2020 då frågan om civilförsvar och säkerhet diskuteras mer och mer ingående i 
våra branschorgan. 
 
Utveckling är en annan viktig aspekt för oss. Ett av de områden som hos oss 
växer mest just nu är uppkopplade enheter och sensorer (IoT- Internet of Things) 
Här hoppas vi under året kunna göra de första uppskalade affärerna på den 
lokala marknaden. Detta är ett spännande område som vi tror kan förbättra 
livskvaliteten i Karlstad och kanske lösa någon av de ekonomiska utmaningarna 
med en växande och åldrande befolkning. 
 
Jonas Persson 
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Styrning och organisation 
Karlstads El- och Stadsnäts uppdrag är att främja distribution av elektricitet och 
tillgång till bredband och kommunikationstjänster på ett sätt som är 
värdeskapande för Karlstad kommun och dess invånare. Vi strävar efter att 
utföra detta uppdrag på ett hållbart sätt.  

Karlstads El- och Stadsnät ingår i koncernen Karlstads Stadshus AB som ägs av 
Karlstads kommun.  

Vår affärsidé 
Vår affärsidé är att äga, förvalta och utveckla el- och bredbandsnät. Vi 
tillhandahåller säker och prisvärd transport av el- och bredbandstjänster inom 
Karlstads tätort med lyhördhet för kundernas behov. Vårt mål är att vi ska leva 
upp till våra kunders förväntningar på nättjänster för el och bredband och 
därigenom på bästa vis bidra till den övergripande visionen ”Karlstad 100 000”. 
Vår vision är att vi ska leverera nätverk i världsklass i framtidskommunen 
Karlstad. 

Företagets två verksamhetsområden benämns affärsområden. Dessa är 
organiserade med varsin affärsområdeschef i en matrisorganisation. Respektive 
affärsområde planerar resursutnyttjandet tillsammans med funktionschefer för 
marknad, projekt, drift och ekonomi/administration. Bolaget har 78 anställda 
medarbetare.  
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Vår värdegrund  
Karlstads El- och Stadsnäts värdegrund är sprungen ur Karlstad kommuns 
värdegrund samt ledar- och medarbetarpolicy; ”Med gemensam kraft skapar vi 
en bra arbetsmiljö och ger samhällsservice med hög kvalitet”. Dessa har vi 
brutit ned till de värderingar som är viktigast i vår verksamhet. Vi använder dem 
som vägledning i hur vi agerar och bemöter varandra och vår omgivning. De 
spelar en stor roll i vårt vardagliga arbete och används såväl i våra 
lönegrundande underlag som i våra dagliga beslut. Under året kommer vi att 
fördjupa samt fortsätta att följa upp integrationen av värdegrunden. 

Våra relationer till varandra, till kunder, avtalspartners, leverantörer och andra 
intressenter präglas av ansvar, glädje, kvalitet, mod och lösningar. Vi ser 
det som att värdeorden hänger ihop, kuggar i och driver varandra. Detta har 
resulterat i vår engagemangsmotor; ett kugghjul som drivs av engagemang där 
det krävs att vi arbetar tillsammans för att få motorn att snurra.  

 
Vår uppförandekod 

När vi på Karlstads El- och Stadsnät bygger och utvecklar vårt elnät och vårt 
fibernät strävar vi efter att hitta ett förhållningssätt där vi har balans mellan 
ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar för att mildra eventuella negativa 
effekter på miljö, människor och samhälle. Vi värnar om mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor, miljö och affärsetik. Under året har vi upprättat en uppförandekod 
som hjälper oss att kommunicera våra policys för hur vi ska agera och bedriva 
vår verksamhet. Här beskrivs de principer som våra leverantörer ska respektera 
och följa i handlingar och beslut. Vår uppförandekod används som ett 
styrdokument för vårt hållbarhetsarbete och är ett grundläggande krav i våra 
upphandlingar. Vi fortsätter att förankra kraven hos våra leverantörer. 

Vår hållbarhetsstrategi  
Karlstads El- och Stadsnäts hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i bolagets 
vision, affärsidé och värderingar.  

Genom noggrann hantering av de risker och möjligheter som har identifierats i 
verksamheten kommer vi att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling och en 
bättre framtid. I vårt hållbarhetsarbete integreras fem huvudperspektiv; klimat- 
och miljömässig hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, 
antikorruption samt mänskliga rättigheter.  
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Våra intressenter  
Intressenter 
Bolagets första hållbarhetsredovisning genomfördes år 2017. Vi lade då 
grunden får vårt hållbarhetsarbete genom att låta Bright Planet hålla workshops 
med medarbetare och styrelsemedlemmar för att ta fram en omvärlds- och 
nulägesbild. Under arbetet identifierades även våra viktigaste intressenter; 
kunder, medarbetare, ägare, leverantörer, myndigheter samt Karlstadbor.  

För att säkerställa att vi fångar upp våra intressenters önskemål och behov 
genomför vi årligen undersökningar såsom Nöjd-kund-index samt Ledar- och 
medarbetarundersökning. Av resultatet från tidigare års genomförda 
undersökningar (NKI och LMU) har vi kunnat urskilja vad våra intressenter anser 
att bolaget bör fokusera på. Det har visat sig vara tre områden; låg 
klimatpåverkan, minskad användning av kemikalier samt god arbetsmiljö. Vi har 
säkerställt väsentlighetsanalysen genom nya undersökningar, work shop med 
ledning och medarbetare samt dialog med leverantörer och konstaterat att 
dessa fokusområden kvarstår. Vi har även identifierat ytterligare relevanta 
frågeställningar som vi ska tillägga i vår uppföljning. Vi strävar efter att 
kontinuerligt fånga upp våra intressenters önskemål och behov genom löpande 
dialog. 

Väsentlighetsanalys 
Resultatet från intressentanalysen samt från våra interna workshops har 
validerats och bakats samman i en väsentlighetsanalys. På så sätt har vi 
identifierat områden där vår verksamhet väsentligt påverkar omvärlden och våra 
kunder. Utifrån det har vi prioriterat de områden som ska leda vårt 
hållbarhetsarbete. 

Klimatpåverkan 

Som kommunalt bolag vill vi bidra till att Karlstad växer och samtidigt vara en 
ekologiskt hållbar stad. Det kan vi bidra med genom att minska utsläppen av 
växthusgaser samt vår påverkan på klimatet.  

Arbetsmiljö 

Att erbjuda en arbetsplats där alla trivs och mår bra är både vårt eget samt våra 
intressenters främsta önskemål.  

Tillgänglighet 

Vi arbetar aktivt med att säkerställa en trygg och säker leverans av el och av 
bredbandstjänster.  

God ekonomi  

Ekonomisk hållbarhet innebär för oss att våra tjänster är prisvärda, håller hög 
kvalitet, är uppdaterade och att vi har nöjda intressenter. 

Material- och resursanvändning  

Att ha en god och sund material- och resursanvändning är viktigt då vi genom 
vår användning påverkar både vår arbetsmiljö och klimatet. 
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Karlstads El- och Stadsnäts ansvar 
Följande områden ska leda vårt hållbarhetsarbete även under 2020. 

Klimat- och miljömässig hållbarhet  
Karlstads El- och Stadsnät värderar klimat- och miljömässig hållbarhet högt. 
Detta visas genom att vi arbetar med att utveckla laddinfrastruktur för bilar och 
bussar samt skapar förutsättningar för digital hållbarhet. Genom effekttariffer 
möjliggör vi ökat effektutrymme i elnätet. Vi genomför även gemensamma 
upphandlingar med andra bolag och förvaltningar inom Karlstads kommun för 
att få en större volym och minskad miljöpåverkan.  

Klimatpåverkan 
För att hålla våra stadsnätsnoder i gott skick och inte låta dem överhettas 
använder vi kylaggregat i våra nodstationer. Kylaggregaten går på el och då 
stadsnätet växer i en rask takt ser vi att elanvändningen ökar. Under 2019 
inledde vi ett arbete med att se över möjligheten att bättre isolera våra noder 
samt hitta mer miljösmarta sätt att hålla våra noder nedkylda. Arbetet fortgår 
under 2020. 

Förlustenergi 
Nätförluster avser de förluster som uppstår i överföringen av el och definieras 
som skillnaden mellan hur mycket el som matas in och hur mycket som tas ut 
på nätet. Karlstads El- och Stadsnät transiterade 568,4 GWh inom sin 
koncession i elnätet 2019. Förlusterna uppgår till 2,4 procent (13,9 GWh). 
Förlusterna ökar kvadratiskt med effektuttaget och ökar därmed när det är kalla 
vintrar. Utöver temperaturen påverkas effektuttaget av kundernas beteende och 
den utrustning vi använder. Vi använder oss av effekttariffer för att stimulera 
kunderna till en mer effektiv elanvändning. Under 2020 kommer vi att 
genomföra en kommunikationsinsats som syftar till att göra våra kunder mer 
medvetna om hur de själva kan styra sin energianvändning för att bidra till en 
bättre miljö. Vi upprätthåller vår höga reinvesteringstakt där vi bland annat byter 
till nya transformatorer som genererar lägre förluster. Förlusterna upphandlades 
av Karlstads Energi som levererar miljömärkt el.  

Transporter 
Då Karlstads kommun är en till ytan stor kommun skapar det en hel del resor för 
oss som verksamhet. Vi har tidigare tagit denna fråga i beaktning och ersatt 
några av våra dieseldrivna poolbilar med elbilar. Under året var vår ambition att 
fortsätta denna utveckling men en ökad besiktning av elskåp gav ett större 
fordonsbehov vilket gjorde att vi inte lyckades med den. Vi har för avsikt att 
istället minska våra tjänsteresor genom smarta alternativ som tex webbmöten. 
För att främja cyklandet till och från arbetet har alla anställda blivit erbjudna att 
teckna förmånscykel och vi anordnar cykla-till-jobbet-kampanjer. Våra 
montörsbilar drivs inte av fossilfria bränslen, här vill vi se över vilka möjligheter 
som finns vid ersättning.   

Material- och resursanvändning  
Vår verksamhet förbrukar en rad olika material och resurser så som kablar, 
batterier, CPI:er samt switchar. Vårt elektroniska avfall tas om hand och 
återvinns av Stena Recycling. För att minska vårt avfall samt öka återbruket av 
hårdvaran, säljer vi i den mån det går hårdvara till företag så som Azalea Global 
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IT. Vi följer utvecklingen av miljömärkt hårdvara och anstränger oss för att 
konsumera mer miljövänliga alternativ.   

Inom Karlstad elnäts koncessionsområde finns en del kabel i marken som 
innehåller olja. Vi vill bidra till att minska den mängden då det kan finnas risk för 
oljeläckage. Vid omläggningar prioriterar vi därför upptagning av oljekabel när 
det är ekonomisk hållbart. Vi kommer även att undersöka mer miljövänlig olja till 
våra transformatorer. 

Våra intressenter är angelägna om att vi har en god kemikaliehantering och det 
är därför är en punkt vi vill beakta särskilt. Under året har vi antagit en 
kemikaliehandlingsplan. Vi har utsett en kemikaliesamordnare som har påbörjat 
arbetet med att kartlägga samtliga kemikalier som används i verksamheten och 
identifiera vilka som går att ersätta med mer miljövänliga alternativ. Vi 
undersöker även vilka kemikalier våra leverantörer använder sig av.  

 

Klimat- och miljö 
 

Målbeskrivning 

 

Utfall 2019 

 

Målsättning 2020 

Minska våra nätförluster 
genom att reinvestera i nya 
transformatorer (nätstationer)  

Vi har bytt ut 10 st 
transformatorer 

Löpande utbyte i samband 
med förstärkning i befintligt 
nät. Enligt prognos ca 20 st. 

Minska mängden oljekabel 
i kommunen med 2% vid 
omläggningar 

Vi har inte nått målet. Vi tar upp oljekabel där nytt 
kablage ersätter oljekabel 
och där schaktning sker i 
samma sträckning. 

Olja transformatorer Nytt mål inför 2020 Utreda byte av olja 

Etablera laddplatser för 
elbilar 

Etablerat 28 laddare och 56 
laddplatser  

Etablera ytterligare  
30 laddplatser 

Stimulera till 
energieffektivisering 
genom att medvetandegöra 
våra kunder om innebörden 
av våra effekttarriffer 

Nytt mål inför 2020 Kommunicera nyttan med  
effekttarriffer till våra kunder. 

Analysera 
kemikalieprodukter i 
verksamheten samt byta mot 
mer miljövänliga alternativ. 

Arbetet har påbörjats Bibehålla  

Minska fossila CO2-
utsläpp från våra poolbilar 
med 2,5% genom att minska 
vår fordonsflotta med en 
etanolbil samt köpa elcykel. 

Vi har inte nått målet pga 
utökat behov av fordon som i 
sin tur beror av en utökad 
besiktning av elskåp. 

Bibehålla genom att minska 
våra tjänsteresor och 
stimulera till webbmöten. 
Resekostnaderna ska 
minskas alternativt bibehållas 

Ersätta plastmuggar med 
biologiskt nedbryt- 
bara pappersbägare 

Inga nya plastmuggar har 
köpts in. 

Målet är uppnått.  
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Social hållbarhet 
För oss innebär social hållbarhet att vi har en god kommunikation med våra 
intressenter, att vi sätter kunden i fokus och att vi har en trygg och säker 
arbetsmiljö samt visar tilltro till våra medarbetare. Det innebär också att 
vi realiserar våra värderingar i verksamheten, att vi samverkar med kommunen 
samt att vi verkar för Karlstadbornas bästa.   

Arbetsmiljö  
Att kunna erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö ligger både i vårt och våra 
intressenters intresse. Vi arbetar aktivt med detta genom att följa framtagna 
policys och rutiner som beskriver hur vi arbetar med att styra och följa upp 
verksamheten så att olyckor förebyggs. Under året planerar vi att genomföra 
ytterligare insatser för att stärka vår säkerhetskultur. 

För att säkerställa att våra medarbetare trivs på arbetet görs årligen 
medarbetarundersökningar. I tidigare undersökningar ser vi att våra 
medarbetare upplevt ökad stress under och efter arbetstid. Åtgärder har 
vidtagits i form av att vi har sett över arbetsbelastning, rutiner samt 
arbetsprocesser för att undvika skadlig stress på arbetsplatsen. Frågan följs 
upp i nästa medarbetarundersökning som genomförs tidigt år 2020. Vi arbetar 
även förebyggande med den psykosociala hälsan genom medarbetarsamtal 
samt förankring av vår värdegrund. 

Det är viktigt för oss att våra medarbetare mår bra både under och efter 
arbetstid. Vi arbetar hälsofrämjande genom att erbjuda tillgång till gym på 
arbetsplatsen, erbjuda friskvårdsbidrag, massage samt fria startplatser till 
diverse motionslopp. Vi anordnar också turneringar och idrottslektioner samt 
cykla-till-jobbet-kampanjer. Arbetet har lett till att vi har sänkt vår sjukfrånvaro 
ytterligare, till 2,0 procent, en låg siffra som vi strävar efter att bibehålla.  

Jämställdhet och mångfald  
För att kunna erbjuda en god arbetsmiljö samt stärka rollen som attraktiv 
arbetsgivare arbetar Karlstads El- och Stadsnät aktivt med jämställdhets- och 
mångfaldsfrågor. Bolaget arbetar med dessa frågor utifrån kommunens 
strategiska plan och jämställdhetspolicy. Vi kan självkritiskt konstatera att vi har 
en ojämn könsfördelning på arbetsplatsen och strävar efter en jämnare 
spridning. För att uppnå detta arbetar vi i projekt på både kort och lång sikt.  

Karlstads El- och Stadsnät är engagerade i projekt så som Innovation Park och 
Ellevios satsning “Hack för en jämställd energibransch” och Handelskammaren 
Värmlands projekt Arbetsmarknadskunskap, som syftar till att öka kännedom 
om olika branscher bland högstadieelever.  
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Tillgänglighet  

Att kunna erbjuda en trygg och säker leverans av el och stadsnät är oerhört 
väsentligt för oss. Delvis på grund av att våra kunder förväntar sig att 
nyttigheterna ska fungera dygnet runt, året om, men att säkerställa 
tillgängligheten är också ett av våra viktigaste samhällsuppdrag. 

En del av våra avbrott är planerade driftarbeten för att underhålla nätet. Några 
avbrott beror på avgrävningar som orsakas både av oss och andra 
entreprenörer. Under 2019 fortgick arbetet med att minska antalet avgrävningar 
då de är både kostsamma och ställer till onödiga problem för våra kunder. Vi 
har under året förbättrat vårt arbete med kabelutsättning, det vill säga vi arbetar 
mer aktivt inför grävningar med att markera var kablarna ligger i marken. Vidare 
åtgärder för att minska antalet avgrävningar är att analysera vår 
leverantörskedja och föra noggrannare statistik för båda vara 
verksamhetsområden så att vi under kommande år kan följa upp och analysera 
utfallet.  
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Sociala förhållanden och personal 
 

Målbeskrivning kundperspektiv 

 

Utfall 2019 

 

Målsättning 2020 

Kundnöjdhet: Positivt helhetsintryck 90% privatkunder 
94% företagskunder 

Bibehålla samt börja 
mäta hur tillgängliga vi 
upplevs av våra kunder 

Snittväntetid för inkommande samtal i 
kundtjänst. 

2,46 min/kund 2,0 min/kund 

Låg avbrottstid per kund för elnät 
 

13,6 min/kund Ej överstiga 15 
min/kund 
 
Inkludera även stadsnät 

Minska antalet kabelavgrävningar 19 st elkablar, varav:  
4 högsp, 14 lågsp.  
 
Påverkade kunder: 
336st  
kundavbrottstid = 
338h 

Fortsätta med 
utsättning inför 
grävningar, anordna 
informationsträff med 
extern part 
Inkludera även stadsnät 

Målbeskrivning 
medarbetarperspektiv 

Utfall 2019 Målsättning 2020 

Könsfördelning (kvinnor - män) 
Totalt  
Ledning 
Medarbetare 
Styrelse 

 
24% - 76% 
33% - 67% 
24% - 76% 
43% - 57% 

 
Vi fortsätter sträva efter 
en jämnare fördelning 
främst i funktionerna 
drift och projekt.   
 

Sänka LMU-index  
för upplevd stress till 2,3 

LMU 2019 visar 2,6 

Åtgärder har vidtagits.  

Bibehålla samt utveckla 
enligt 2020 års 
mätning. 

Sjukfrånvaro 
 
Genomsnitt i Sverige 

2,0% 
 
3,9%  

2,0%  
Vi bibehåller och lägger 
fokus på ett 
vidareutvecklat mål, se 
nedan. 

Förbättrad säkerhetskultur avseende 
arbetsmiljö 
 
 
 

 

Ny målsättning inför 
2020 
 
 

Genomföra 
skadeförebyggande 
insatser såsom 
kompetensutveckling 
avseende 
riskbedömning 
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Ekonomisk hållbarhet 
Vårt affärsområde elnät regleras av energimarknadsinspektionen. Reglerna för 
hur höga intäkter vi får ta ut av våra kunder beräknas utifrån ett effektivt 
resursutnyttjande och en rimlig avkastning på genomförda investeringar. Om vi 
inte nyttjar våra resurser effektivt och investerar i rätt anläggningar riskerar vi 
att få en obalans mellan intäktsuttag och intäktsram. Detta kan då medföra en 
ryckighet i prissättningen och risken för att vi inte kan upprätthålla 
investeringstakten. 

Vårt affärsområde stadsnät ansluter kunder löpande. En hög andel av 
omsättningen är här intäkter från anslutningar. För att upprätthålla ett robust 
fibernät behöver vi fortsätta att utveckla nya affärer tillsammans med våra 
tjänsteleverantörer.  

Ekonomisk hållbarhet innebär för oss att våra tjänster är prisvärda, håller hög 
kvalitet, är uppdaterade och att vi har nöjda intressenter. Det innebär även att vi 
har ett långsiktigt perspektiv när det kommer till intäktsuttag i förhållande till 
intäktsram samt att vi ser att digitalisering kan bidra till ökad effektivitet och att 
ge en ökad avkastning.  

Antikorruption 
För bolag i vår storlek finns det risker för mutor och korruption. Karlstads El- 
och Stadsnät hanterar dessa risker genom rutiner för intern kontroll. Varje år 
upprättas en internkontrollplan med stickprovskontroller på löpande processer 
och ibland kontroll på utveckling av nya processer. Internkontrollplanen fastställs 
av bolagets styrelse och återrapporteras året efter till styrelsen och 
moderbolaget.  

Det finns också rutiner för hur anställda ska undvika muta och vad som är 
godtagbara förmåner. Information om detta finns på Solsidan, kommunens 
intranät. Vi har också en rutin för hantering av bisyssla för att undvika 
konkurrerande verksamhet eller jävssituationer, uppföljning av medarbetares 
bisysslor sker årligen på medarbetarsamtalet. Bolaget har under året infört en 
uppförandekod för våra leverantörer som omfattar hållbarhet inom klimat, 
mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och affärsetik där korruption och 
mutor ingår. Vi har inga fall, eller misstänkta fall gällande korruption under året.  

Mänskliga rättigheter 
De mänskliga rättigheterna är grundläggande rättigheter och friheter som alla 
har rätt till. För oss som kommunalt bolag är det en självklarhet att stödja och 
respektera de mänskliga rättigheterna i bolagets alla led. Som kommunalt bolag 
följs även detta upp ur olika perspektiv på regelbunden basis, exempelvis 
arbetsrättsligt och gentemot diskrimineringslagstiftningen.  

Vi kräver även i vår uppförandekod att våra avtalsparter ska respektera 
grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Produkter som levereras till 
koncernen ska vara framtagna under förhållanden som är förenliga med 
motsvarande regelverk vi arbetar med. 
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Ekonomi 
Målbeskrivning Utfall 2019 Målsättning 2020 

Hållbara elpriser som innebär en 
intäktsnivå som ej överstiger 
energimarknads-inspektionens 
intäktsram över tid. Hållbara 
eltaxor innebär också en 
intäktsnivå som är stabil och inte 
fluktuerar samtidigt som den 
bidrar till att bolaget klarar sina 
avkastningskrav. Måttet för detta 
mål är att den årligen uppdaterade 
ekonomiska långtidsplanen för 
affärsområde elnät redovisas i 
samband med fastställande av nya 
taxor.   
 

Bolagets affärsområde elnät har 
under fler år haft låga och 
stabila tariffjusteringar där 
högsta nivån har varit 2,4%. 
Detta har medfört att bolaget 
inte har utnyttjat intäktsramen 
vare sig under 
regleringsperioden 2012-2015 
eller under nuvarande period 
som sträcker sig mellan åren 
2016 till 2019. 

Bibehålla målet. 

1. Genomsnittlig faktor för våra 
investeringskalkyler inom 
affärsområde elnät ska ligga på 
= eller <1 i jämförelse mot 
Energimarknadsinspektionens 
normvärde för investeringar.  
 
 
2. Målet för 2019 är att bolaget 
ska fastställa en målfaktor för 
respektive anläggningstyp 
inom affärsområde elnät.  

 
3. Alla investeringsprojekt i 
Stadsnät ska klara 8,5% i 
avkastning 
 

1. Nuvarande bedömning är att 
affärsområde elnät klarar av att 
investera till en kostnad som i 
genomsnitt inte överstiger 
normvärde. (Bedömningen är 
preliminär då kvalitetssäkring av 
inv.kalkyler pågår i alla 
investeringsprojekt. 

2. Ej uppnått, fortgår 

 

 

 

3. 100% 

1. Bibehålla 

 

 

 

 

 

2. Fortgår, bibehålla 

 

 

 
3. Bibehålla 

Anslutningsgraden inom 
affärsområde stadsnät ska öka 
genom att:  
1. Under 2019 ansluta 800 villor, 
300 lägenheter och 50 företag  
 
2. Fastställa affärsområde 
stadsnäts univers (dvs totalt 
marknadsområde) 
 
 3. Utarbeta nya affärsmodeller  
 

 

 

1. Bolaget har anslutit 773 villor, 
556 lgh och 53 företag.  

2. Bolaget har tydliggjort hur 
många prospekt som finns kvar 
att ansluta i kommunen.  

 
3. Ny affärsmodell testad med 
positivt utfall 

 

 

1. 800 villor, 300 lgh, 
50 företag 

2. Målet uppnått 

 

 
3. Bibehålla 

Öka ARPU gm att öka antalet 
tjänsteleverantörer i nätet.  

ARPU har ökat till 193 kr vilket 
överträffar årets mål (190 kr) 

ARPU 215 kr 

Bolagets soliditet ska inte 
understiga fyrtio procent. 

Bolaget klarar målet. 

 

Bolaget har inga 
soliditetskrav från ägare, 
således har vi inte för 
avsikt att följa upp målet 
2020. 

Vårda våra bilar inklusive 
utrustning.  

Ny målsättning inför 2020 Vi ska upprätta en 
skötselinstruktion för 
samtliga bilar. 
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Globala hållbarhetsmål 
Karlstads El- och Stadsnät har identifierat de tre för oss viktigaste målen att 
sträva mot. Här nedan redovisas varför vi anser att de är relevanta för oss samt 
hur vi arbetar med dem.  

 

Mål 7 – Hållbar energi för alla 
Mål nummer sju innehåller olika delmål kopplat till energieffektivisering, 
förnyelsebar energi samt infrastruktur för energi. Vi anser att elnäten är en av 
de primära infrastrukturerna för energi och därför ett relevant mål för oss att 
svara mot. I bolagets ägardirektiv ingår dessutom mål för att verka för 
energieffektivisering samt för införandet av förnyelsebar energi.  

Genom att verka lokalt för dessa frågor har vi, förutom vår grundverksamhet 
drivit eller ska driva följande projekt:  

• Etablering av laddinfrastruktur för elbilar. Vi har etablerat ett 60-tal. 
Ytterligare 30 st planeras att etableras under året. 

• Etablering av laddinfrastruktur för elbussar. Vi har etablerat 2 st.  
Under 2020 ser vi över ytterligare utbyggnation. 

• Utvärdering av möjligheter tillsammans med andra aktörer avseende 
solceller och energilager (pilot och POC pågår under 2019-2020). 

• Utbyggnation av elnätet för att öka tillgängligheten med ny teknik och 
smartare lösningar, till exempel jordfelsindikatorer. 

 

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
Mål nummer 9 innehåller delmål om effektivare resursanvändning, uppgradering 
av infrastruktur, teknikutveckling och säker informations- och 
kommunikationsteknik. Något vi bidrar med genom utbyggnaden av stadsnätet 
och vår satsning på att etablera ett IoT-nätverk i kommunen.  

Genom att verka lokalt för dessa frågor har vi, förutom vår grundverksamhet 
drivit eller ska driva följande projekt:  

• Etablering av IoT / LoRa-WAN nätverk samt fler tekniker som testas 
tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen samt externa 
parter. 

• Samverkan med kommunala förvaltningar kring effektivisering. 

• Samverkan med externa bolag inom ramen för Digital Well och Digital 
Well Arena runt affärsmodeller för kommande tjänster inom området, 
exempelvis Mundati. 
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Mål 11 – Hållbara städer och samhällen 
Städer växer och andelen människor som bor där likaså. Att säkra bostäder, 
kommunikationer, transportsystem, miljöavtryck och resiliens blir därför en 
framgångsfaktor i världens växande städer. 

Tillsammans med bland annat Teknik- och fastighetsförvaltningen testar vi hur 
digitaliseringen kan bidra till effektivisering och bättre monitorering över stadens 
flöden. Fiber och kommunikation är en av förutsättningarna för denna utveckling, 
samtidigt som elnätet kommer vara den mest effektiva infrastrukturen för den 
energi som krävs. 

Genom att verka lokalt för dessa frågor har vi, förutom vår grundverksamhet 
drivit eller ska driva följande projekt:  

• Etablering av IoT / LoRa-WAN nätverk.  

• Digitaliseringsinventering med teknik- och fastighetsförvaltningen genom 
pilotprojekt. 

• Samverkan med kommunala förvaltningar kring effektivisering genom 
pilotprojekt. 

• Samverkan med externa bolag inom ramen för Digital Well och Digital 
Well Arena runt affärsmodeller för kommande tjänster inom området, 
exempelvis Hitta i staden. 

 

 

14



 
 

 

GRI-index   
Karlstads El- och Stadsnät redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI standards. 
Rapporten beskriver hur Karlstads El- och Stadsnät driver sitt hållbarhetsarbete 
samt resultatet av det för 2019.  

I tabellen anges var i rapporten informationen finns kopplat till GRI-standarden. 
Redovisningen granskas av extern part. 
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GRI- index fortsättning 
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Förvaltningsberättelse 

  
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK och är skriven i tkr om inget annat anges. 

  

Viktiga förhållanden 

  
Bolaget ägs av Karlstad Stadshus AB, organisationsnummer 556156-1657 och ingår i den koncern som i 
sin helhet ägs av Karlstads kommun. Bolagets säte är Karlstad kommun. 
  
MittNät AB är dotterbolag till bolaget. Bolaget är majoritetsägare (62,6 %) till MittNät AB, 
organisationsnummer 556991-2800. Koncernredovisning upprättas av Karlstad Stadshus AB. 
  
Företagets två verksamhetsområden benämns affärsområden. Dessa är organiserade med varsin 
affärsområdeschef i en matrisorganisation. Respektive affärsområde planerar resursutnyttjandet 
tillsammans med funktionschefer för marknad, projekt, drift-elnät, drift-stadsnät och 
ekonomi/administration. 
  
Enligt ägardirektiven för bolaget ger ägaren bolaget i uppdrag och mandat, inom ramarna för bolagets 
verksamhetsföremål och verksamhetsändamål enligt bolagsordningen, för respektive verksamhetsområde 
enligt följande: 
  
Elnät 
Bolaget ska bedriva nätverksamhet för överföring av el. Verksamheten bör bedrivas inom Karlstads 
kommun. Koncessionsområdet får förändras om bättre ändamålsenlighet uppnås därmed och 
verksamheten bedrivs i geografisk närhet av kommunen. Bolaget ska verka för en effektiv och miljömässig 
energianvändning hos kunderna. Bolaget får arbeta för en ökad samverkan med andra nätbolag i regionen. 
  
Stadsnät 
Bolaget ska inom Karlstads kommun bedriva nätverksamhet för överföring av kommunikationstjänster. 
Nätet ska vara öppet och konkurrensneutralt. Bolaget ska medverka till fiberanslutning i hela kommunen. 
Bolaget får, via dotterbolag, bedriva kommunal samverkan för att förvalta och utveckla en plattform för 
tjänster i de kommunala näten för kommunikationstjänster. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Bolaget har under året sålt 50 aktier i MittNät AB. Köpare av aktierna är Kils Stadsnät AB och Årjängs Nät 
AB som har köpt 25 aktier vardera. Per 2019-12-31 äger bolaget 62,6% av aktierna i MittNät AB. 

Elnät 
Väderåret 2019 var något varmare än 2018, vilket ledde till lägre överföringsvolymer. Totalt transiterades 
568,4 GWh i nätet under året vilket är nästan två procent lägre än 2018 (579,4 GWh).  Antalet 
kundanläggningar uppgår till 33 639 st (34 143 st). Minskningen av antalet anläggningar beror på att 
några bostadsrättföreningar övergått till kollektivmätning. Förlustenergin ligger på 2,4 % (2,5 %) av 
inmatad volym i nätet. 

Till de större enskilda investeringarna hör nyinvestering i exploateringsområden samt reinvestering i 
nätstationer och kabelsträckor. Dessutom har antalet elserviser ökat något under året då 131 st (130 st) 
elserviser anslutits. 

Elnätsbolagens intäkter är styrda och övervakade av Energimarknadsinspektionen, Ei, som beslutar om 
hur hög intäkten får vara under en fyraårsperiod. För år 2012-2015 har Ei beslutat om att bolagets 
outnyttjade utrymme uppgår till 145 426 tkr. Detta utrymme får flyttas med in i perioden 2016-2019. 

Beslutad intäktsram för 2016-2019, efter dom i förvaltningsdomstolen där wacc-räntan justerades till 
5,85%, uppgår till 650 556 tkr. Till detta utrymme läggs outnyttjat utrymme från 2012-2015 om 145 426 
tkr. 

Energimarknadsinspektionen (Ei) har granskat 2019 års nättariffer och funnit dem skäliga. 

Stadsnät 
Totalt är idag 18 064 (17 345) hushåll och företag anslutna till Karlstads Stadsnät varav 14 468 (14 065) 
har aktiverat en tjänst. Under året har totalt 773 st (883 st) villor anslutits. Projektet "Fiber till byn" vars 
syfte är att verka för att boende på landsbygden skall få tillgång till bredbandsinfrastruktur har fortsatt i 
samarbete med Karlstads kommun. Totalt har det inneburit 456 st (450 st) nya anslutningar. Bolaget är 
från 2015 egen stadsnätsoperatör.  

Bolaget driver tillsammans med kommunerna Arvika, Forshaga, Munkfors, Hammarö, Åmål, Vansbro, Kil 
och Årjäng ett bolag för att samverka om tjänster och utrustning. Genom detta samverkansbolag, MittNät 
AB, ska kommunerna uppnå skalfördelar, både i form av att dela på kompetens och resurser samt att dela 
på kostnaderna för desamma. Totalt antal anslutna hushåll och företag i dessa kommuner är 38 581 st 
(32 111 st). 

Försäljning och resultat 
Nettoomsättningen för år 2019 uppgick till 231 505 tkr (226 192 tkr), varav omsättningen inom 
bredbandsnät (rörelsegren Stadsnät) uppgår till 80 111 tkr (76 335 tkr). Resultatet efter finansiella poster 
blev 66 887 tkr (73 725 tkr). Transiteringen av el har under år 2019 varit 568,4 GWh, vilket är 11 GWh 
lägre än 2018. Väderåret 2019 var något varmare än året innan. Totalt sett är årets nätintäkter knappt en 
miljon kronor högre jämför med 2018, vilket beror av den tariffhöjning på i genomsnitt 2,4%, samt en 
lägre transitering. Anslutningsintäkterna avseende elserviser uppgick till 6 782 tkr (5 454 tkr). 
Kostnaderna för transitering av el har ökat med 1 224 tkr. Kostnadsökningen beror på högre kostnader 
för förlustenergi. Anslutningsintäkterna i verksamhetsområde Stadsnät är med 11 094 tkr 3 587 tkr lägre 
än 2018. Intresset att ansluta sig till Karlstads stadsnät är fortsatt högt, men en mer fragmenterad 
anslutningsmarknad har medfört ett merarbete i samband med planering och projektering. 
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Investeringar, finansiering och finansiell ställning 
Investeringsnivåerna i både verksamhetsområde elnät och stadsnät är jämfört med tidigare år höga. 
Jämfört med plan är utfallet något lägre för affärsområde elnät vilket beror på förskjutningar i kommunens 
exploateringsprojekt. Planerna är att den höga investeringsnivån ska fortsätta även 2020. Orsaken till de 
höga investeringarna är ett behov att öka reinvesteringarna i elnätet samtidigt som stadsnätet ska 
fortsätta expandera. Målet är att 98 % av Karlstadborna ska ha en möjlighet att ansluta sig till 1 Gbit 
2025. 
  
Elnät har investerat 43 154 tkr 2019. Utfallet 2018 låg på 49 200 tkr.   
Stadsnät har investerat 42 332 tkr 2019. Utfallet 2018 låg på 42 464 tkr. 
Bolaget har dessutom investerat 3 002 tkr i fastighet och bilar 2019. Utfallet 2018 låg på 5 799 tkr.  
  
Finansieringen av de ökade investeringarna har skett med egna medel och lån via internbanken i 
kommunkoncernen. Lånet via internbanken sker via en kontokredit. Kontokrediten utökades 2019 till 
300 000 tkr. Utnyttjad kredit var 2019-12-31 185 439 tkr. 
  

  

Förväntad framtida utveckling 

  
Elnät 
Inför perioden 2020-2023 föreslog Ei nya beräkningsgrunder för elnätsbolagens intäktsramar. Ei föreslog 
dessutom att dessa skulle fastställas i förordning. Regeringen beslutade därefter. Den nya förordningen 
innebär bland annat en lägre WACC-ränta, som i sin tur medför sänkta intäktsramar för elnätsbolagen. 
Bolaget har därför, tillsammans med 120 andra elnätsbolag, överklagat beslutet då vi anser att det strider 
mot EU-rätten och samtidigt ger en för låg avkastningsränta. 
  
Intäktsramen för 2020-2023 uppgår, enligt myndighetens beslut, till 527 207 tkr. Till detta läggs 
outnyttjad intäktsram från perioden 2016-2019. Hur stort utrymme som får flyttas med från perioden 
2016-2019 till perioden 2020-2023 fastställs av myndigheten under 2020. Utöver detta har bolaget en 
outnyttjad intäktsram från perioden 2012-2015, om 145 426 tkr. Enligt dom i kammarrätten får outnyttjad 
del av denna också föras med till perioden 2020-2023. Bolaget beräknas ha hela utrymmet kvar efter 
2019. Efter dialog mellan regeringen och elnätsbolagens branschorganisation förväntas regeringen 
återkomma med ett lagförslag som kopplar utnyttjandet av detta återstående utrymme, från perioden 
2012-2015, till investeringar i elnäten som genomföres under perioderna 2020-2023 och 2024-2027. 
  
För att bibehålla nätets driftssäkerhet behöver verksamhetsområde elnät öka reinvesteringstakten de 
kommande åren. I genomsnitt kommer ny- och reinvesteringar ligga på 63 000 tkr per år de kommande 
åren. 
  
Stadsnät 
För är att säkerställa konkurrensneutralitet i nätet, bättre kunna driva utveckling i hela kommunen och för 
att ha bättre kontroll i nätet blev bolaget egen stadsnätsoperatör 2015. För att ytterligare bli en 
attraktivare part gentemot tjänsteleverantörer samt för att dela kompetens och kostnader bildades ett 
samverkansbolag med sex andra kommuner. (Efter utvidgning av ägarkretsen samverkar nu nio kommuner 
i detta bolag). Båda dessa åtgärder är centrala när det gäller att bibehålla en intäkts- och kostnadsnivå 
som klarar resultatkraven när anslutningsintäkterna minskar. Under 2019 har anslutningsaffären varit 
inriktad på förtätning i tätort och fiber till byn. Förtätning och införsäljning i tätort har nått planerade nivåer. 
Anslutningsaffären i fiber-till-byn når den högsta anslutningsnivån sedan starten. Bolaget fortsätter med 
samma inriktning av anslutningsaffären under 2020 men med en utvecklad affärsmodell.  
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Bolagets intäkter från tjänsteleverantörer ökar enligt plan i samband med nyanslutningar och då kunder 
väljer tjänster med högre kapacitet. 
  
För att fortsätta utveckla nya affärer när anslutningsmarknaden avtar har bolaget byggt mottagare för 
LoRa-sensorer. Dessa sensorer har testats tillsammans med kommunens verksamhet under 2018 och 
2019. Under 2019 investerade bolaget i en plattform för att hantera dessa tjänster och under 2020 
planerar bolaget att besluta om en affärsmodell för dessa tjänster. 
  
Risker och osäkerhetsfaktorer 
  
Bolagets finansiella risker är definierade i kommunkoncernens finanspolicy. Riskerna, ränte- och 
ränteomsättningsrisk samt refinansierings- och likviditetsrisk, hanteras centralt i kommunkoncernen i den 
gemensamma internbanken. Karlstads- El och Stadsnät ABs ekonomichef ingår i kommunens centrala 
finansieringsråd. 
  
Förlustenergin uppgår till 2,4 % av transiterad volym och har upphandlats av Karlstads Energi AB. Vid 
upphandlingen av elkraft prissäkras 90 % av prognosticerad volym successivt året innan. Utfallet av 
kostnaderna har ökat till 5 443 tkr (4 367 tkr). Orsaken till ökningen beror på högre marknadspriser för 
prissäkringar. 
  
Karlstads- El och Stadsnät AB har en kreditpolicy för att tydliggöra rutiner och ansvarsfördelning i 
samband med hantering av företagets kreditrisker. Kreditrisken bedöms som låg. Konstaterade och 
befarade förluster på kundfordringar uppgår till 218 tkr (124 tkr). 124 tkr motsvarar 0,09 % av företagets 
nettoomsättning. 
  
Bolagets strategiska plan har utvecklats under 2019. Planens innehåll har strukturerats i en ny layout och 
har kompletterats med en ekonomisk långtidsplan för affärsområde elnät där 
Energimarknadsinspektionens nya regler beaktats. 
  

  

Andra icke-finansiella upplysningar 

  
Personal 
  
År 2019 uppgick medelantalet anställda till 78 (72) personer. Fördelningen på kön var 76% män och 24% 
kvinnor.  
  
Fem personer nyrekryterades under 2019. Nyrekrytering avser dels ersättning vid personalomsättning 
samt dels utökning av driftsresurser för elnät. 
  
Sjukfrånvaron under året var 2,0%, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter. 
  
  
Bolagsstyrning 
  
Styrning av företaget sker genom företagets styrelse och av företagsledningen. 
  
Styrelsen för Karlstads El- och Stadsnät AB består av 7 ordinarie ledamöter med 7 suppleanter. Vid 
styrelsemöten deltar även normalt VD och ekonomichefen. Samtliga ledamöter och suppleanter utses 
ytterst av Karlstad kommuns kommunfullmäktige. 
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Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning i enlighet ägardirektiven. Årligen upprättas också en 
instruktion till VD samt en instruktion för ekonomisk rapportering. Attest- och beslutsrätt för VD anges i VD-
instruktionen. 
  
Styrelsen för Karlstads El- och Stadsnät AB sammanträdde vid 8 protokollförda tillfällen under 2019. Vid 
styrelsemöten informeras alltid styrelsen om företagets verksamhet och finansiell ställning. Under 2019 
offentliggjordes två tertialrapporter. Styrelsen godkänner årligen företagets affärsplan och budget. Utöver 
de protokollförda styrelsemötena har styrelsen också genomfört ett styrelseseminarie. 
Internkontrollplanen beslutades under hösten 2018 och godkändes av styrelsen i december 2019.   
  
Karlstad kommun utfärdar ägardirektiv till Karlstads El- och Stadsnät AB. Direktiven reglerar vilka frågor 
som styrelsen eller företagsledningen ska föra till ägaren för beslut. Detta kan gälla större förvärv eller 
avyttringar, större verksamhetsförändringar. Ägaren fastställer årliga ekonomiska mål som ska ses som 
långsiktiga mål som uttrycker en förväntan som omprövas årligen. 
  
Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 

  
Karlstads El- och Stadsnät AB bedriver ingen tillstånds eller anmälningspliktig verksamhet enligt 
miljöbalken. 
  
  

Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 
Nettoomsättning exkl punktskatter 231 505 226 192 212 716 207 729 196 738 
Rörelseresultat 68 045 74 716 73 255 71 052 52 203 
Balansomslutning 794 234 747 970 676 987 566 804 501 731 
Soliditet (%) 54 52 52 57 59 
Antal anställda 78 72 63 60 59 
            

  

Förändring av eget kapital 
  Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt 
  kapital fond resultat resultat   
Belopp vid årets ingång 30 000 9 000 35 762 -1 043 73 719 
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:     -1 043 1 043 0 
Utdelning     -4 400   -4 400 
Årets resultat       -838 -838 
Belopp vid årets utgång 30 000 9 000 30 319 -838 68 481 
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Förslag till vinstdisposition 

  
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor): 
  
balanserad vinst 30 318 645 
årets förlust -837 721 
 29 480 924 
  
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att: 
  
till aktieägare utdelas 4 600 000 
i ny räkning överföres 24 880 924 
 29 480 924 
  
Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen 
Den föreslagna utdelningen förändrar inte bolagets soliditet. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets 
verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet, betryggande. 
  
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna 
värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. 
(försiktighetsregeln). 
  
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter. 
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Resultaträkning 
Tkr 

Not 
2019-01-01 

-2019-12-31 
2018-01-01 

-2018-12-31 

  
  

 

 
Nettoomsättning 3 231 505   226 192   
Förändring av pågående arbete för annans räkning   149   270   
Aktiverat arbete för egen räkning   9 181   8 754   
Övriga rörelseintäkter   1 916   1 753   
    242 751   236 969   
            
Rörelsens kostnader           
Transitering och inköp av kraft   -34 306   -33 082   
Råvaror och förnödenheter   -4 486   -5 610   
Övriga externa kostnader 4, 5 -36 697   -35 990   
Personalkostnader 6 -52 399   -46 905   
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -46 766   -40 560   
Övriga rörelsekostnader   -52   -106   
    -174 706   -162 253   
            
Rörelseresultat   68 045   74 716   
            

Resultat från finansiella poster           
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 7 23   0   
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -1 181   -991   
    -1 158   -991   
            
Resultat efter finansiella poster   66 887   73 725   
            
Bokslutsdispositioner 9 -67 820   -75 120   
            
Resultat före skatt   -933   -1 395   
            
Skatt på årets resultat 10 95   352   
            
Årets resultat   -838   -1 043   
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Balansräkning 
Tkr 

Not 
2019-12-31 2018-12-31 

  
  

 

 

TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Immateriella anläggningstillgångar           
Ledningsrätter 11 800   598   
    800   598   
            
Materiella anläggningstillgångar           
Byggnader och mark 12 55 428   56 383   
Maskiner och andra tekniska anläggningar 13 527 563   494 783   
Inventarier, verktyg och fordon 14 12 258   15 121   
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 15 124 345   111 839   
    719 594   678 126   
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Andelar i koncernföretag 16, 17 1 811   2 100   
Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 40   0   
    1 851   2 100   
            
Summa anläggningstillgångar   722 245   680 824   
            
Omsättningstillgångar           
            
Varulager m m           
Råvaror och förnödenheter   380   282   
Pågående arbete för annans räkning   427   278   
    807   560   
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   5 202   4 530   
Fordringar hos koncernföretag   40 804   36 697   
Aktuella skattefordringar   740   1 045   
Övriga fordringar   1 211   1 322   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 23 225   22 992   
    71 182   66 586   
            
Summa omsättningstillgångar   71 989   67 146   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   794 234   747 970   
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Balansräkning 
Tkr 

Not 
2019-12-31 2018-12-31 

  
  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital 20         
Bundet eget kapital           
Aktiekapital (300 000 aktier)   30 000   30 000   
Reservfond   9 000   9 000   
    39 000   39 000   
            
Fritt eget kapital           
Balanserat resultat   30 319   35 761   
Årets resultat   -838   -1 043   
    29 481   34 718   
Summa eget kapital   68 481   73 718   
            
Obeskattade reserver 21 454 325   404 325   
            
Avsättningar           
Uppskjuten skatteskuld 22 799   895   
Summa avsättningar   799   895   
            
Långfristiga skulder 23         
Övriga skulder   194 502   176 059   
Summa långfristiga skulder   194 502   176 059   
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   21 016   28 928   
Skulder till koncernföretag   17 820   25 120   
Övriga skulder   29 879   31 410   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 7 412   7 515   
Summa kortfristiga skulder   76 127   92 973   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   794 234   747 970   
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Kassaflödesanalys 
Tkr 

Not 
2019-01-01 

-2019-12-31 
2018-01-01 

-2018-12-31 

  
  

 

 

Den löpande verksamheten           
Rörelseresultat   68 045   74 716   
Justering för poster som inte påverkar kassaflödet 25 46 299   40 773   
Erlagd ränta   -1 181   -990   
Betald skatt   304   23   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   113 467   114 522   
            

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           
Ökning (-)/minskning(+) av lager o påg. arbeten   -248   -267   
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar   -4 901   -13 942   
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder   -9 545   40 508   
            
Kassaflöde från den löpande verksamheten   98 773   140 821   
            

Investeringsverksamheten           
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -202   -56   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -88 286   -97 406   
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   81   222   
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -40   0   
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   312   0   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -88 135   -97 240   
            

Finansieringsverksamheten           
Förändring av checkräkningskredit   18 882   -16 291   
Utbetald utdelning   -4 400   -4 600   
Utbetalda koncernbidrag   -25 120   -22 690   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -10 638   -43 581   
            
Årets kassaflöde   0   0   
            
Likvida medel vid årets början   0   0   
Likvida medel vid årets slut   0   0   
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Noter 
Tkr 
  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år. 
  
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella rapporterna 
sammanfattas nedan.  

Resultaträkning 

Intäktsredovisning 
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs distribution av el- och 
bredbandstjänster, samt anslutningsavgifter och andra intäkter såsom kundarbeten. 
  
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt, dvs med hänsyn till rabatter och efter avdrag för moms. 
  
Intäkt från distribution av el och bredbandstjänster intäktsredovisas i den period som den har levererats. 
  
Anslutningsavgifter 
Avgifter som betalats av kunden för anslutning till näten med el eller bredband, intäktsredovisas i den omfattning 
som avgiften inte är för att täcka framtida åtaganden. 
  
Tjänste- och entreprenaduppdrag 
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som 
intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. 
Bolaget har inga fastprisuppdrag av betydande värde. 
  
Befarade förluster redovisas omedelbart. 
  
Utbetalda ersättningar vid leveransavbrott 
Ersättningar vid leveransavbrott redovisas separat och minskar intäkterna. 
  
Myndighetsavgifter 
Sådana lagstadgade myndighetsavgifter som bolaget tar ut för kunders räkning ingår i bolagets nettoomsättning. 
Kostnaden ingår i posten "Transitering och inköp av kraft". 
  
Offentliga bidrag 
Offentliga bidrag intäktsredovisas när bolaget har uppfyllt de villkor som är förknippade med bidraget och det 
föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas. Bidrag som företaget erhållit men där alla villkor ännu 
inte är uppfyllda redovisas som skuld. 
  
Bidrag som erhållits för förvärv av en anläggningstillgång reducerar anläggningstillgångens redovisade 
anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten "Övriga rörelseintäkter". 
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Leasing 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal) oavsett om 
avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
  
Tillgångar som hyrs ut enligt operationella leasingavtal kvarstår i företaget som materiella anläggningstillgångar 
eftersom rättigheter och skyldigheter enligt leasingavtalen kvarstår hos företaget. Dessa tillgångar värderas på 
samma sätt som övriga materiella anläggningstillgångar. Hyresintäkter redovisas linjärt över leasingperioden. 
Ersättning till anställda 
  
Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bonus, bilersättningar och liknande är 
ersättningar som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in ersättningen och 
kostnadsförs löpande om inte utgiften inkluderats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång. Kortfristiga 
ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som företaget förväntas betala till följd av den outnyttjade 
rättigheten. 
  
Avgiftsbestämda pensionsplaner 
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter 
betalas till en separat juridisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns 
inte i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda. 
Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser. 
  
Förmånsbestämda pensionsplaner 
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner. Företagets 
förmånsbestämda planer som regleras genom betalning av pensionspremier redovisas som avgiftsbestämda 
pensionsplaner och kostnadsförs. 
  
Låneutgifter 
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och 
liknande resultatposter.  
  
Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. 
Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens 
anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på avtal skrivs 
av över avtalstiden. 
Mark och ledningsrätter har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av. 
  
Följande nyttjandeperioden tillämpas: 
  
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
  Kontors-, lagerbyggnader och verkstäder, 10-80 år 
  Markanläggningar, 20 år 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
  Anläggningar för eldistribution, 10-30 år 
  Anläggningar för distribution av bredbandstjänster, 20 år 
Inventarier, verktyg och installationer 
  Kontorsutrustning, verktyg och maskiner, 3-10 år 
  Fordon, 5 år 
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Nedskrivningar 
  
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
  
Allmänna principer 
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade 
värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger 
redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs.  
  
Beräkning av återvinningsvärdet 
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor 
före skatt som återspeglar aktuella, marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och den risk som är 
förknippad med den specifika tillgången eller den kassagenerande enheten. Beräkningen gör per tillgång eller 
kassagenererande enhet. 
  
Återföring av nedskrivningar 
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar återförs om skälen som låg till grund för beräkningen av 
återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats. 
  
  
Koncernbidrag 
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.  
  

Balansräkning 
  
Immateriella anläggningstillgångar 
  
Ledningsrätter 
Ledningsrätter redovisas till anskaffningsvärde. 
  

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla företaget och 
anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde 
kostnadsförs löpande. 
 
Anskaffningsvärde 
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa 
tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt 
hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt 
konsulttjänster. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av 
anläggningstillgångar. 
  
Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter räknas in i tillgångens redovisade värde. Om inte kostnadsförs utgifter 
under det räkenskapsår som de uppkommer. 
  
Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande. 
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Finansiella instrument 
Allmänna principer 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med 
tillägg för transaktionskostnader. 
  
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part enligt instrumentets 
avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har 
utfört sin prestation och företaget därmed har en avtalsenlig skyldighet att betala även om faktura inte har 
erhållits. Leverantörsskulder redovisas när faktura har mottagits. 
  
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när företaget 
förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort 
från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en 
finansiell skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen genom 
erhållande eller erläggande av betalning. 
  
Kundfordringar och liknande fordringar 
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går att 
fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då företaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till 
kredittagararen utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när 
instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. 
Kundfordringar värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. 
Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader/Försäljningskostnader. 
  
 
Finansiella skulder 
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, dvs. det förväntade kassaflödet diskonterat 
med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Det innebär att leverantörsskulder som har kort 
förväntad löptid värderas till nominellt belopp. 
  
 
Säkringsredovisning 
Bolaget prissäkrar sin upphandling av el för energiförluster. För dessa transaktioner tillämpas normalt 
säkringsredovisning. Vid upphandlingen av elkraft prissäkras 90% av prognosticerad volym successivt året innan. 
  
  
Varulager 
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-in, först-ut-metoden (FIFU). 
  
  
Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då 
den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget 
kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om 
det finns en legal rätt till kvittning. 
  
Aktuell skatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet 
enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte. 
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Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 
  
Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för 
tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. Förändringar i uppskjuten 
skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en 
post som redovisas i eget kapital. 
  
Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade före balansdagen. 
  
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 21,4 %. 
  
  
Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse som en följd av en 
inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och 
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om effekten av när i tiden betalningen sker är väsentlig 
redovisas avsättningen till nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen. 
Diskonteringsräntan utgörs av den räntesats som före skatt avspeglar aktuell marknadsbedömning av det 
tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade med framtida betalningar till den del riskerna inte 
betraktas genom att justeringar gjorts vid bedömningen av de framtida betalningarna. 
  
  
Skulder 
  
Likvida medel 
I likvida medel ingår företagets tillgodohavanden på det koncernvalutakonto som bolaget disponerar som en del av 
Karlstads kommuns gemensamma finansieringspolicy. Utnyttjad checkkredit redovisas som långfristig skuld även 
om den formellt sett är kortfristig, eftersom den ingår i bolagets långsiktiga finansiering. 
  
  
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medfört in- eller utbetalningar. 
 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning exklusive punktskatter 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
Rörelseresultat 
Resultat efter avskrivningar men före finansiella intäkter och kostnader. 
 
Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 
 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 
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Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar 

  
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden och 
andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en väsentlig 
justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har 
betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 
  
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att 
fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 
  
Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 
  
Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar och 
bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen 
görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår. 
  
Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan. 
  
 
 
Värdering av tillgångar för affärsområde stadsnät                                                                                 
Bolaget gjorde 2004 en nedskrivning av tillgångarna i affärsområdet med 26 miljoner kronor. Bolaget har därefter 
fortsatt utbyggnaden av stadsnätet genom investeringar. Tillgångarna i affärsområdet stadsnät bedöms uppgå till 
redovisat värde. 
  
Prövning av nedskrivningsbehov för materiella anläggningstillgångar 
  
Företaget har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende materiella anläggningstillgångar. Dessa 
testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i Not 1 Redovisnings- och 
värderingsprinciper. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av 
nyttjandevärden eller verkligt värde minus försäljningskostnader. För dessa beräkningar måste vissa 
uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och andra adekvata antaganden avseende exempelvis 
avkastningskrav.  

  

Not 3 Nettoomsättning 

  2019-01-01 2018-01-01   
  -2019-12-31 -2018-12-31   
        

Nettoomsättningen per rörelsegren       
Elnät 151 394 149 857   
Stadsnät 80 111 76 335   
  231 505 226 192   
        

Operationell leasing 
Företaget hyr ut delar av kontorslokalerna enligt avtal om operationell leasing. Intäktsförda leasingavgifter under 
året uppgår till 1 509 tkr (1 033 tkr). Dessutom hyr bolaget ut svartfiber, vilket har genererat intäkter under året 
på 10 195 tkr (10 511 tkr). De senare är uppsägningsbara med i normalfallet tre månaders varsel. 
  
  
  

32



Karlstads El- och Stadsnät AB 
Org.nr 556527-6739 

 
  

      
 

 

Not 4 Operationell leasing 

Företaget hyr en mängd mindre lokalytor för nätstationer, samt ett antal svartfiberförbindelser enligt avtal om 
operationell leasing. Kostnadsförda leasingavgifter under året uppgår till 732 tkr (641 tkr). 
  
  
Not 5 Arvode till revisorer 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter. 
 
  
  2019-01-01 2018-01-01   
  -2019-12-31 -2018-12-31   
        

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB       
Revisionsuppdrag 105 102   
Övriga tjänster 80 146   
  185 248   
  
 
 
       

 

Not 6 Anställda och personalkostnader 

  2019-01-01 2018-01-01   
  -2019-12-31 -2018-12-31   
        

Medelantalet anställda       
Kvinnor 19 18   
Män 59 54   
  78 72   
        

Löner och andra ersättningar       
Styrelse och verkställande direktör 1 638 1 361   
Övriga anställda 33 550 30 455   
  35 188 31 816   
        

Sociala kostnader       
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 301 273   
Pensionskostnader för övriga anställda 2 755 1 608   
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 11 750 10 290   
  14 806 12 171   
        
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 49 994 43 987   
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare       
Andel kvinnor i styrelsen 29 % 29 %   
Andel män i styrelsen 71 % 71 %   
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 33 % 33 %   
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 67 % 67 %   
        

Avtal om avgångsvederlag 
Avtal har träffats med den verkställande direktören om en uppsägningstid om 12 månader om uppsägning sker 
från företagets sida. VD är då garanterad 6 månadslöner i avgångsersättning utan krav på arbetsinsats. Vid 
uppsägning från VD gäller en uppsägningstid om 6 månader. 
  
  
Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 

        
  2019-01-01 2018-01-01   
  -2019-12-31 -2018-12-31   
        
Resultat vid avyttringar 23 0   
  23 0   
        

  
 
Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter 

  2019-01-01 2018-01-01   
  -2019-12-31 -2018-12-31   
        
Räntekostnader till Karlstads kommun -1 163 -959   
Övriga räntekostnader -18 -32   

  -1 181 -991   
        

Not 9 Bokslutsdispositioner 

  2019-01-01 2018-01-01   
  -2019-12-31 -2018-12-31   
        
Lämnade koncernbidrag -17 820 -25 120   
Förändring av överavskrivningar -50 000 -50 000   
  -67 820 -75 120   
        

  

Not 10 Aktuell och uppskjuten skatt 

  2019-01-01 2018-01-01   
  -2019-12-31 -2018-12-31   
        

Skatt på årets resultat     
Aktuell skatt 1 1 
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -96 -353 
Totalt redovisad skatt -95 -352 
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Avstämning av effektiv skatt 
           2019-01-01   2018-01-01 
          -2019-12-31   -2018-12-31 

  
 

Procent Belopp % Belopp 

Redovisat resultat före skatt   -933   -1 394 
          

Skatt enligt gällande skattesats 21,4 200 22,0 307 
Ej avdragsgilla kostnader   -99   -173 
Skatteeffekt övriga ej avdragsgilla kostnader   -101   -134 

Redovisad effektiv skatt -0,1 -1 -0,1 -1 
          

  
Not 11 Ledningsrätter 

  2019-12-31 2018-12-31   
        
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 598 542   
Inköp 203 56   
  801 598   
        

 

Not 12 Byggnader och mark 

  2019-12-31 2018-12-31   
        
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 90 882 74 923   
Inköp 1 521 2 516   
Försäljningar/utrangeringar -113 -1 625   
Omklassificeringar 59 15 069   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 92 349 90 883   
        
Ingående ackumulerade avskrivningar -34 499 -33 943   
Försäljningar/utrangeringar 113 1 625   
Årets avskrivningar -2 535 -2 182   
Utgående ackumulerade avskrivningar -36 921 -34 500   
        
Utgående redovisat värde 55 428 56 383   
        

  
 
 
Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

  2019-12-31 2018-12-31   
        
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 978 325 837 861   
Inköp 17 317 22 423   
Försäljningar/utrangeringar -2 528 -6 392   
Omklassificeringar 55 489 124 433   
Omklassificeringar pga byte anläggningsgrupp 1 112     
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 049 715 978 325   
        

35



Karlstads El- och Stadsnät AB 
Org.nr 556527-6739 

 
  

      
 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar -457 542 -428 404   
Försäljningar/utrangeringar 2 477 6 287   
Omklassificeringar pga byte anläggningsgrupp -199     
Årets avskrivningar -40 887 -35 426   
Utgående ackumulerade avskrivningar -496 151 -457 543   
        
Ingående nedskrivningar -26 000 -26 000   
Utgående ackumulerade nedskrivningar -26 000 -26 000   
        
Utgående redovisat värde 527 564 494 782   
        

Anskaffningsvärdet har minskats med erhållna offentliga bidrag uppgående till 26 171 Tkr (14 795 Tkr). 
 
  
Not 14 Inventarier, verktyg och fordon 

  2019-12-31 2018-12-31   
        
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 31 612 26 492   
Inköp 1 394 5 742   
Försäljningar/utrangeringar -230 -2 114   
Omklassificeringar pga byte anläggningsgrupp -1 112 1 492   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 31 664 31 612   
        
Ingående ackumulerade avskrivningar -16 491 -15 652   
Försäljningar/utrangeringar 230 2 114   
Omklassificeringar 199     
Årets avskrivningar -3 344 -2 953   
Utgående ackumulerade avskrivningar -19 406 -16 491   
        
Utgående redovisat värde 12 258 15 121   
        

  
Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 

        
  2019-12-31 2018-12-31   
        
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 111 839 186 108   
Inköp 68 054 66 725   
Omklassificeringar -55 548 -140 994   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 124 345 111 839   
        
Utgående redovisat värde 124 345 111 839   
        

  
Not 16 Andelar i koncernföretag 

  2019-12-31 2018-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 2 100 2 100   
Försäljningar/utrangeringar -289     
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 811 2 100   
        
Utgående redovisat värde 1 811 2 100   
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Not 17 Specifikation andelar i koncernföretag 

            

  

Namn 
Kapital- 

andel 
Rösträtts- 

andel 
Antal 

andelar 
Bokfört 

värde   
MittNät AB, 556991-2800, Säte: Karlstad 62.6 62.6 313 1 811   
        1 811   
            

  
Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

  2019-12-31 2018-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 0 0   
Inköp 40     
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 0   
        
Utgående redovisat värde 40 0   
        

  

  

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  2019-12-31 2018-12-31   
        
Upplupna intäkter 22 758 21 136   
Övriga poster 467 1 856   
  23 225 22 992   
        

  

Not 20 Disposition av vinst eller förlust 

  2019-12-31     
        

Förslag till vinstdisposition       
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande 
stående vinstmedel (kronor):       
        
balanserad vinst 30 318 645     
årets förlust -837 721     
  29 480 924     
        
disponeras så att:       
till aktieägare utdelas   4 600 000     
i ny räkning överföres 24 880 924     
  29 480 924     
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Not 21 Obeskattade reserver 

  2019-12-31 2018-12-31   
        
Ackumulerade överavskrivningar 454 325 404 325   
  454 325 404 325   
        

I obeskattade reserver ingår 21,4% i uppskjuten skatt. 
  

  

Not 22 Uppskjuten skatteskuld 

  

2019 

  
Temporär 

skillnad 
Uppskjuten 

fordran 
Uppskjuten 

skuld 
Byggnader och mark 3 879 0 799 
Redovisat värde   0 799 
        

2018 

  
Temporär 

skillnad 
Uppskjuten 

fordran 
Uppskjuten 

skuld 
Byggnader och mark 4 343 0 895 
Redovisat värde   0 895 
        

  
Not 23 Övriga skulder 

  2019-12-31 2018-12-31   
        

        
Checkräkningskredit 185 439 166 557   
Förutbetalda intäkter 9 063 9 502   

  194 502 176 059   
        

Checkräkningskrediten avser utnyttjad kredit på det koncernvalutakonto som bolaget disponerar som en del av 
Karlstads kommuns gemensamma finansieringspolicy. Krediten är formellt sett kortfristig men utgör ett led i 
bolagets långsiktiga finansiering. Av denna anledning har den rubricerats som långfristig skuld. Ingen del av 
skulden förfaller inom fem år. Beviljad limit uppgår till 300 000 tkr (275 000 tkr). 
 
De förutbetalda intäkterna avser långfristig del av förutbetalda intäkter som intäktsförs i takt med att 
anläggningarna skrivs av. 
  
  
Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  2019-12-31 2018-12-31   
        
Upplupna personalkostnader 4 794 4 662   
Upplupna energikostnader 1 704 1 795   
Övriga poster 914 1 057   
  7 412 7 514   
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Not 25 Justering för poster som inte påverkar kassaflödet 

  2019-12-31 2018-12-31   
        
Avskrivningar 46 766 40 560   
Intäktsförd långfristig förutbetald intäkt -439 -355   
Skuldförd långfristig förutbetald intäkt 0 686   
Realisationsresultat på materiella anläggningstillgångar -28 -118   
  46 299 40 773   
        

  
Not 26 Eventualtillgångar 

  
Överskottsfond 
Bolaget har i försäkringsavtal med KPA Pensionsförsäkring om förmånsbestämd pension avtalat om 
överskottsfond. Överskottsfonden beräknas som skillnaden mellan å ena sidan försäkringarnas pensionskapital 
och å andra sidan kapitalvärdet av garanterade åtaganden, gjorde indexeringar och det solvenskapital som KPS 
Pensionsförsäkring behöver. Det ackumulerade överskottet beräknas per den 31 december varje år och meddelas 
bolaget av KPA. 
 
Medel från överskottsfonden får användas till löpande pensionspremier samt indexeringar i pensionsförmånerna. 
  
  2019-12-31 2018-12-31   
        
Ingående värde 1 451 2 255   
Värdeökning och överskott från försäkringarna 269 250   
Ianspråkstagande för indexeringskostnader -580 -554   
Ianspråkstagande för pensionspremier 0 -500   
  1 140 1 451   
        

  

Not 27 Säkringsredovisning 

  
Bolaget prissäkrar sin upphandling av el för energiförluster. Befintliga prissäkringar per 2019-12-31 uppgår till 12 
717 MWh. Snittpriset för alla prissäkringar är 429,8 kr/MWh. Stängningskursen i STOSEK 2019-12-23 var 391,6 
kr/MWh. 
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