
ÅRSREDOVISNING 

KARLSTADS EL- OCH STADSNÄT AB
Org.nr 556527-6739

2022/01/01–2022/12/31
INKLUSIVE HÅLLBARHETSRAPPORT



INNEHÅLL 

VD HAR ORDET 3 

HÅLLBARHETSRAPPORT 4 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 27 

RESULTATRÄKNING 34 

BALANSRÄKNING 35 

KASSAFLÖDESANALYS 37 

NOTER 38 

UNDERSKRIFTER 55

Detta är Karlstads El- och Stadsnäts  
kombinerade års- och hållbarhets redovisning för 
räkenskapsåret 1 januari –31 december 2022. 

2



EN PERFEKT STORM?
Efter pandemin och ett stort tryck på våra kommunikationstjänster har 2023 i stället 
bjudit på ett ökat fokus på vår elnätsverksamhet. Kriget i Ukraina har inte undgått 
någon och de elhandelspriser som grasserat under året har varit på nivåer som få, 
om någon, såg komma.

Vi har ändå kommit relativt bra undan konsekvenser av den ansträngda situationen 
under 2022, men vi ser stor påverkan under 2023, där främst elhandelspriserna 
kommer slå igenom på vår kostnadssida. Förlustkostnaderna vi handlar upp skenar 
och gör att vi höjer elnätspriserna inför 2023 mer än tidigare år.

Även på materialsidan har vi sett ökade priser och långa leveranstider, vilket 
påverkar våra investeringskostnader. Vi har dock lyckats ha ett högt tryck på våra 
investeringar och re-investeringar under året.

Utbyggnation och förstärkning
Vi ser också ett fortsatt ökat behov av el i vårt område. En utredning vi presenterade 
under våren 2022 visar på ett mer än fördubblat effektbehov fram till 2045. En 
av konsekvenserna är att vi behöver förstärka den överliggande infrastrukturen i 
vårt nät, både för ökad redundans och för att säkerställa Karlstadsbornas framtida 
energi- och effektbehov. En beslutad raminvestering på drygt 500 mnkr under en 
10-års period, med bland annat en ny mottagningsstation i norra Karlstad, är en 
förutsättning.

Utbyggnaden av vårt fibernät pågår också för fullt. Här kanske en början till mätt-
nad kan anas på villamarknaden. De som vill bli anslutna har nu i stora drag blivit det. 
Förtätning är ledordet. Men, och det är ett viktigt men, vi ansluter och kopplar idag 
upp fler objekt än villor och fastigheter. Under 2022 började vi bygga samhällsmaster 
för inplacering av bland annat 3G, 4G och 5G antenner. Vi började också göra mer 
storskaliga affärer baserat på vårt LoRa-WAN nät (radiokommunikation för smalban-
dig kommunikation). Vi har också fått in de första affärerna från dotter-dotterbolaget 
Nodena, som alltså visar sig vara en riktig satsning. 

Välmående medarbetare
Trots extremt mycket att göra inom många olika områden av vår verksamhet mår vår 
personal bra! Vi fick högre resultat i år på vår Ledar- och medarbetarundersökning 
och tillsammans med en låg sjukskrivningsnivå tyder det på att vi mår bra på jobbet, 
vilket är oerhört viktigt för att ha en verksamhet som ska vara hållbar över tid.

2023 kommer bli ett tufft år, men vi bedriver en bra verksamhet,  
med lokal förankring och står oss väl rustade inför vad som än möter oss  
i form av fortsatta oroligheter.

Jonas Persson, VD
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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 sätt bidra 
till den övergripande visionen "Ett bättre liv i solstaden". Vår vision är att vi ska 
leverera nätverk i världsklass i framtidskommunen Karlstad. 

Företagets två verksamhetsområden benämns affärsområden. Dessa är organi -
serade med varsin affärsområdeschef i en matrisorganisation. Respektive affärs-
område planerar resursutnyttjandet tillsammans med avdelningschefer för marknad, 
produktion, elnät, stadsnät och ekonomi/administration. Bolaget har 91 anställda 
medarbetare. 

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 samhälls-
utveckling och en bättre framtid. I vårt hållbarhetsarbete integreras fem huvudper-
spektiv; klimat- och miljömässig hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, 
antikorruption samt mänskliga rättigheter.

Karlstads El- och Stadsnät AB
VD Jonas Persson

Bygga och vidmakthålla nätverk i världsklass

Pia Nyquist
 

Skapa goda 
kundrelationer

Lennart Ivars

Realisera och bygga 
framtidssäkra nät

Marknad

Patrik Haasma 

Ge god support och skapa möjligheter 
till uppföljning internt och externt

Ekonomi och Administration

Produktion Drift
Annica Marmolin

Elnät

 Nätplanering
Mattias Göthlin

Elnät
Anders Åkesson

Stadsnät
Elin Bertilsson

Drift
Mats Larsson

Stadsnät

 Projekt
Joakim Kinell
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VÅR VÄRDEKEDJA

Finansiellt kapital
Vi investerar ca 145 miljoner 
kronor i våra nät varje år.

Intellektuellt kapital
•  Varje år lägger vi 1,3 miljoner 

kronor på kompetensutveckling.
•  Samverkan på internationell,  

nationell, regional och lokal nivå.

Humankapital
• Vi är ca 91 anställda. 
• Vi har 4 konsulter. 
• Anlitar underentreprenörer. 

Naturresurser
• 109 ton aluminium. 
• 9,2 ton koppar.
•  25 795 liter bränsle  

till våra fordon. 
•  0 liter olja till våra  

transformatorer. 
•  0,67 kg SF6. 
•  13,1 GWh förlustenergi.

Insatsvaror
Ca 509,7 GWh transiterades  
genom Karlstad elnät under 2022.

Vi är ett kommunalt bolag  
som äger, förvaltar och 
utvecklar el- och bredbands- 
nät. 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 bred-
band. Vår vision är att vi ska 
leverera nätverk i världsklass i 
framtidskommunen Karlstad. 

Finansiellt värde
•  Vi lämnar koncernbidrag/

utdelning om 6 miljoner 
kronor till Karlstads kommun.

•  Vårt rörelseresultat är 75,7 
miljoner kronor. 

•  Vi bidrar till 91 arbetstillfällen.

Intellektuellt värde
Expertkunskap som bidrar till 
omställning och hållbar utveck - 
ling i kommunen och regionen.

Naturresurser
•  Förluster i elnätet 2,6%
•  Producerar solel för en del 

av vår egen verksamhet. 
•  Återvinner 100% av allt 

material förutom kablar som 
lämnas i mark. 

•  Oljor och kemikalier återvinns 
på korrekt sätt. 

•  Elektroniskt avfall återvinns 
av Stena Recycling.

Värde för individ och samhälle
•  Bidrar med grundplattformen för 

elektrifiering och digitalisering för 
ett fossilfritt Karlstad 2030. 

•  Möjliggör för våra kunder att delta 
i energiomställningen. 

•  Bidrar till att Sverige når målet för 
bredbandsstrategin. 

•  Väcker intresse för yrkesval inom 
energibranschen. 

•  Vi ökar möjligheten för 
Karlstadsborna att använda 
digitala tjänster i samhället, vilket 
leder till resurssnål och hållbar 
konsumtion. 

•  Vår höga investeringstakt 
genomförs med upphandlade 
underentreprenörer som ofta finns 
lokalt eller har lokala partners. 

•  Sponsrar lokala aktiviteter. 
•  Erbjuder en säker arbetsmiljö  

för våra medarbetare. 
•  Vi återvinner allt skrot som 

upp kommer i samband med 
användning av aluminium och 
koppar.

Vi bidrar med leveranssäkra, prisvärda och klimateffektiva 
energi- och kommunikationslösningar.

VERKSAMHET OUTPUT/SKAPAT VÄRDEINPUT/TILLGÅNGAR
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HÅLLBART UNDER ÅRET

2022 Etablerat en 
omorganisering som 

påbörjades under 2021,  
som skapar bättre möjlig- 

heter att nå våra mål

HÅLLBART UNDER ÅRET

Etablerat 80 nya 
laddpunker för elbilar

Tagit upp 1400 m oljekabel

Ytterligare sänkt vår redan 
låga sjukfrånvaro

Vi har anslutit  
 564 villor, 349 lägenheter och 

29 företag till stadsnätet

Gått över till systemet 
Chemgroups för bättre och 
säkrare kemikaliehantering
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VÅRA HÅLLBARHETSFRÅGOR
Bolagets första hållbarhetsredovisning genomfördes 2017. Vi lade då grunden  
för vårt hållbarhetsarbete genom att låta Bright Planet hålla workshops med med-
arbetare och styrelsemedlemmar för att ta fram en omvärlds- och nulägesbild.  
Under arbetet identifierades även våra viktigaste intressenter; kunder, medarbetare, 
ägare, leverantörer, myndigheter och Karlstadbor. 

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 på ett betydande sätt påverkar omvärlden och våra kunder. 
Utifrån det har vi prioriterat de områden som ska leda vårt hållbarhetsarbete.

SOCIALT ANSVAR
• Arbetsmiljö 

Att erbjuda en arbetsplats där alla trivs och mår bra är både ett av våra  
egna och våra intressenters främsta önskemål.

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

MILJÖANSVAR
• Klimatpåverkan 

Som kommunalt bolag vill vi bidra till Karlstads tillväxt på ett ekologiskt 
hållbart sätt. Det kan vi göra genom att minska utsläppen av växthusgaser  
och hålla vår klimatpåverkan så liten som möjligt. 

• Material- och resursanvändning 
Att ha en sund material- och resursanvändning är viktigt då vi genom 
användning av vissa material och resurser påverkar både vår arbetsmiljö  
och klimatet.

EKONOMISKT ANSVAR
• God ekonomi 

Ekonomisk hållbarhet innebär för oss att våra tjänster är prisvärda och  
håller hög kvalitet samt att vi har nöjda intressenter.
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VÅRT SOCIALA ANSVAR

TILLSAMMANS ÄR VI KARLSTADS EL- OCH STADSNÄT
Inom ramen för vårt sociala ansvar jobbar vi för en hög och trygg driftsäkerhet där 
våra kunder får en säker leverans av el- och bredbandstjänster, samtidigt som vi 
kontinuerligt strävar efter att ha en arbetsplats där alla trivs och mår bra. 

Vår värdegrund 
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.  
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Vår uppförandekod
När vi på Karlstads El- och Stadsnät bygger och utvecklar våra nät strävar vi efter att 
hitta balans mellan vårt sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar för att mildra 
eventuella negativa effekter på miljö, människor och samhälle. Vi värnar om mänsk-
liga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik. Under 2021 upprättades en 
uppförandekod vars syfte är att hjälpa oss kommunicera våra värderingar till våra 
leverantörer och entreprenörer när de utför arbete i vårt namn. Vår uppförandekod 
används som ett styrdokument för vårt hållbarhetsarbete och är ett grundläggande 
krav i våra upphandlingar. I arbetet med den här rapporten har vi dock märkt att vi 
behöver förankra dessa dokument bättre i vårt dagliga arbete. Detta kommer vi 
jobba vidare med under 2023.

VÅRA ANSTÄLLDA
ANTAL ANSTÄLLDA 2020

Totalt (män + kvinnor)
2021
Totalt (män + kvinnor)

2022
Totalt (män + kvinnor)

Antal anställda 82 (61+21) 87 (64+23) 91 (68+23)

– varav i avdelning stadsnät 19 (17+2)

– varav i avdelning produktion 31 (30+1)

– varav i avdelning elnät 16 (12+4)

– varav i avdelning marknad 13 (4+9) 15 (4+11) 15 (4+11)

– varav i avdelning ekonomi & adm. 7 (3+4) 9 (3+6) 9 (4+5)

– varav vd 1 (man) 1 (man) 1 (man)

– varav i styrelse 14 (8+6) 14 (8+6) 14 (8+6)

ANSTÄLLNINGSFORMER 2020 2021 2022

Deltidsanställd 1 (man)

Timanställd 1

PENSIONSAVGÅNGAR 2020 2021 2022

Inom 5 år 11 13 10

Inom 10 år 16 24 27

KÖNSFÖR DELNING  
(KVINNOR – MÄN)

2020 2021 2022 2023

Totalt 26 % – 74 % 26 % – 74 % 25 %–75 %
Vi fortsätter sträva 
efter en jämnare 
fördelning främst  
i funktionerna drift  
och projekt.

Ledning 33 % – 67 % 22 % – 78 % 30 %–70 %

Medarbetare 25 % – 75 % 27 % – 73 % 25 %–75 %

Styrelse 43 % – 57 % 43 % – 57 % 43 %–57 % 
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Jämställdhet och mångfald 
För att kunna erbjuda en god arbetsmiljö och 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 jämställd-
hets- och mångfaldspolicy. Vi arbetar med detta genom att vara involverade i projekt 
på både kort och lång sikt. Vi är engagerade i Handelskammaren Värmlands projekt 
Arbetsmarknadskunskap, som syftar till att öka kännedom om olika branscher bland 
högstadieelever. Vi är även engagerade i Karlstads kommuns projekt Yrkesbibliote-
ket och hoppas genom det kunna bidra till ökat intresse för energibranschen bland 
barn och unga.

Vår förhoppning med vårt engagemang i dessa projekt är att kunna bidra till en 
ökad mångfald i energibranschen över lag och hos oss på Karlstads El- och Stadsnät 
specifikt. Vi har även under året haft workshops med temat jargong, där alla avdel-
ningar fått diskutera våra värderingar och normer. Detta är ett arbete som kommer 
fortsätta under 2023. 

Ny organisationsmodell 
Under 2021 trädde en ny organisation i kraft. Omorganisationen påverkade främst
våra projekt- och driftavdelningar och ledde till att vi nu under 2022 har tillsatt en 
driftchef och en projektchef för Stadsnät och en driftchef och en nätplaneringschef 
för Elnät. Omorganisationen har bidragit till att skapa bättre förutsättningar för att 
verkställa vår strategiska plan, skapat tydligare roller mellan funktionschef och 
affärsområdeschef gentemot medarbetare och minskat riskerna för suboptimering. 
Vi upplever ett tajtare samarbete mellan drift och projekt, där kommunikations-
vägarna blivit kortare och kvaliteten och tillgängligheten har ökat. Framöver har  
vi fokus på att behålla ett kort avstånd även mellan affärsområdena Stadsnät och 
Elnät för att inte tappa storskalighet. 

I DIALOG MED VÅRA INTRESSENTER 
En mycket viktig intressent för oss är givetvis våra kunder. Vartannat år genomför vi 
en NKI-undersökning för att mäta vad våra kunder anser om oss. Senaste undersök-
ningen gjordes 2021 och visade att kundnöjdheten är hög. Enligt 2021 års mätning 
är 89 % av våra privatkunder nöjda och 86 % av våra företagskunder nöjda. I vår NKI 
frågar vi även våra kunder vilka områden de anser att vi bör prioritera särskilt i vårt 
hållbarhetsarbete. Det har visat sig vara tre områden; låg klimatpåverkan, minskad 
användning av miljö- och hälsoskadliga ämnen samt god arbetsmiljö. 

För att fånga upp Karlstadbornas tankar och åsikter om oss genomförde vi 
under 2022 en varumärkesmätning och planerar att göra denna mätning vartannat 
år. 2022 års mätning visade att 66% av privatpersonerna och 70% av företagarna i 
Karlstad har ett positivt intryck av Karlstads El- och Stadsnät. 

En av våra viktigaste intressenter är våra medarbetare, en fungerande verksam-
het bygger på att vi har en god arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och mår bra. 
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Vi vill vara lyhörda till våra medarbetares önskemål och behov, något vi säkerställer 
genom god kommunikation. Under 2022 var Christina Stielli inbjuden till bolaget för 
att prata arbetsmiljö och trivsel, vilket var väldigt uppskattat. Föreläsningen skapade 
stort engagemang både under och efter besöket. 

För Karlstadsbornas bästa 
Att vi är till för Karlstadsborna genomsyrar hela vår verksamhet. Vi värna om vår 
lokala marknad och våra invånare. Vi strävar efter att göra lokala affärer i den mån 
det är möjligt och vi sponsrar lokala evenemang för att bidra till kommunens utbud 
av aktiviteter. 

Vi ser stor nytta i samverkan och som del av Karlstad kommuns koncern har vi 
stor nytta av våra systerbolag och kommunens förvaltningar när det kommer till att 
utbyta erfarenheter, dela kostnader och göra affärer.

INTRESSENTER AKTIVITET FREKVENS

Kunder NKI
Varumärkeskännedom
Externa kanaler (webbplats, 
sociala medier osv)
Kundbesök
Öppet hus

Vartannat år
Vartannat år
Löpande
 
Löpande
2ggr/år

Medarbetare och fack Arbetsplatsträffar
Intranät
Samverkansmöten
Workshops/utbildning
Facklig representation i styrelsen
Medarbetaraktivitet

1 gång/månad
Löpande
11 gånger/år
Efter behov
1 gång/månad
2 gånger/år

Ägare Styrelsemöten
Ägardialog
Årsstämma

1 gång/mån
Löpande
1 gång/år

Karlstadsborna Sponsring
Ägardialog
Varumärkeskännedom

Löpande
Löpande
Vartannat år

Leverantörer och entreprenörer Upphandlingar
Projektmöten

Löpande
Löpande

Bransch Nätverksträffar och  
samverkansform

Löpande
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HÄLSA, GLÄDJE OCH MOTIVATION
Träning under arbetsdagen 
Bolagets friskvårdsgrupp drivs av engagerade medarbetare. Varje vecka hålls 
träningspass som alla får vara med på - allt från gympass till gemensamma löpturer. 
Under hösten 2022 har vi även en kollega som är tjänstledig för att vandra en 
300 km lång sträcka i Nya Zealand. Detta har sporrat i gång vår egen promenad-
utmaning där vi tävlar om vilken avdelning som kan hålla jämna steg med henne. 
Denna utmaning fortsätter in i 2023 och vinnaren koras när vår kollega är tillbaka  
på kontoret. 

Anställda erbjuds även friskvårdsbidrag genom Epassi, vilket gör det enklare för 
medarbetare att nyttja friskvårdsbidraget. 

Massage 
Anställda erbjuds massage månatligen av en lokal massör. 

Introduktion av nyanställda 
Under 2021 implementerades en ny introduktionsprocess för nyanställda. Intro-
duktionsprocessen säkerställer att nyanställda känner sig välkomnade samt att inga 
viktiga moment glöms bort längs vägen. Denna har använts flitigt under 2022 och 
fungerat bra.

Säkert arbete
Inom våra verksamhetsområden finns det arbetsmoment som kan innebära fara. 
Därför arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra säkerhetsrutiner och se efter 
att de efterlevs. Under 2020 togs en säkerhetshandbok fram som under 2022 
distribuerats till våra anställda samt till de som arbetar på uppdrag av oss. 

Upplevd stress
Under tidigare år har LMU-resultatet visat att medarbetare upplever en relativ hög 
stressfaktor i arbetet. Vi har under flera år arbetat med aktiviteter för att sänka 
stressnivån hos medarbetare vilket gett positiva resultat. Från och med 2020 års 
LMU mäter vi på motsatt sätt än tidigare år, vilket betyder att en hög siffra visar 
nöjdare medarbetare och mindre upplevd stress. Detta innebär att vi nu vänt på 
målen; att i stället för att ha ett mål om att sänka stressindex så har vi ett mål där 
vi vill ha ett så högt index som möjligt. 2022 års LMU visar att stressindex ökat 
med 13 procentenheter på frågan om medarbetarna upplever att de har balans 
mellan arbetsbelastning och möjligheter till återhämtning. 50% av våra medarbetare 
upplever att perioder med högre arbetsbelastning ofta följs av perioder med bättre 
möjligheter till återhämtning. 
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SOCIALA HÅLLBARHETSMÅL

MÅLBESKRIVNING 
KUNDPERSPEKTIV

UTFALL  
2020

UTFALL  
2021

UTFALL  
2022

MÅLSÄTTNING  
2023

Kundnöjdhet:  
Positivt helhets intryck

89 % privatkunder
90 %  företags-

kunder

89 % privatkunder
86 %  företags kunder

2022 gjordes ingen 
NKI-undersökning

Bibehålla 

Snittväntetid för 
inkommande samtal i 
kundtjänst.

3,29 min/kund 2,15 min/kund 1,10 min/kund Fortsätta  
hålla oss under  
2,0 min/kund

Låg avbrottstid  
per kund för elnät

Låg avbrottstid  
per kund för stadsnät

99,998 % 
till-gänglighet i 
nätet (8,8 min)

99,85 %  
tillgänglighet i 
nätet (788 min)

99,9988 % tillgäng-
lighet i nätet  
(6,05 min)

99,96 %  
tillgänglighet i 
nätet

99,999% 
tillgänglighet i 
nätet (5,51 min) 

99,91% tillgäng-
lighet i nätet

Ej överstiga  
13 min/kund

99,90%

Minska antalet 
kabelavgrävningar 

18 st elkablar,  
varav:  
3 högsp,  
15 lågsp. 

Påverkade kunder: 
4793 st 
kundavbrottstid  
= 1419 h

20 st elkablar,  
varav:  
3 högsp,  
17 lågsp. 

Påverkade kunder: 
1257 st 
kundavbrottstid  
= 937 h

16 st elkablar, 
varav:
1 högsp.
15 lågsp.

Påverkade kunder: 
130 st
kundavbrottstid 
= 216 h

Bibehålla
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MÅLBESKRIVNING 
MEDARBETAR-
PERSPEKTIV

UTFALL  
2020

UTFALL  
2021

UTFALL  
2022

MÅLSÄTTNING  
2023

Könsfördelning 
(kvinnor-män)
Totalt
Ledning
Medarbetare
Styrelse

26  %–74 %
33 %–57 %
25 %–75 %
43 %–57 %

26 %–74 %
22 %–78 %
27 %–73 %
43 %–57 %

25 %–75 %
30 %–70 %
25 %–75 %
43 %–57 %

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

Verka för fler kvinnor 
i teknikbranschen

Antal kvinnor 
KNAT:
Akademisk: 18 %
Fältpersonal: 3 %

Antal kvinnor 
KNAT:
Akademisk: 18 %
Fält: 3 %

Antal kvinnor 
KNAT:
Akademisk: 17 %
Fält: 3 %

Andelen kvinnor 
ska 2023 vara:
Akademisk: 25 %
Fält: 10 %

Öka Medarbetar- 
index (LMU) till 
>80 år 2023

LMU 2020 visar 
74

Ingen LMU gjordes LMU 2022 visar 
81

Arbeta med  
att höja så att  
vi når vårt 
långsiktiga mål.

Öka Ledarindex 
(LMU) till >80 år 
2023

LMU 2020 visar 
72

Ingen LMU gjordes LMU 2022 visar 
79

Arbeta med att 
höja så att vi når 
vårt långsiktiga 
mål.

Höja LMU-index för 
upplevd stress till 4

LMU 2020 visar 
3,9

Ingen LMU gjordes LMU 2022 visar 5 Arbeta med att 
höja.

Sjukfrånvaro 
Genomsnitt i Sverige

2,30 %
3,90 %

2,23 % 2,12 % Fortsätta hålla oss 
under 3 %.

Rapporterade 
incidenter

7st 11st 9st Nollvision 
arbetsplatsolyckor 
och 100 % tillbud-
rapportering.

Förbättrad  
säkerhetskultur 
avseende arbetsmiljö 

Säkerhetshandbok 
framtagen. Arbete 
med säkerhets-
skyddsanalys 
påbörjad. Anställt 
en säkerhetschef.

Mall framtagen för 
Safety Walk och 
4 st Safety Walks 
genomförda.

5 st Safety Walks 
genomförda.

Genomföra 10 st 
Safety Walks.
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VÅRT MILJÖANSVAR 
HUR VÅR VERKSAMHET PÅVERKAR KLIMAT OCH MILJÖ 
Karlstads El- och Stadsnät värderar klimat- och miljömässig hållbarhet högt. Detta 
syns genom att vi är drivande i utvecklingen av 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. Vi arbetatar kontinuerligt med att hitta 
mer klimatsmarta sätt att hålla våra noder nedkylda och detta arbete fortsätter 
under 2023. 

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 509,7 GWh inom sin koncession i elnätet 
2022. Förlusterna uppgår till 2,6 procent (13,1 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 styra våra kunder till en mer effektiv 
elanvändning. 

Vi genomför kontinuerligt kommunikationsinsatser som syftat till att göra våra 
kunder mer medvetna om hur de själva kan styra sin energianvändning för att bidra 
till en bättre miljö. Detta arbete har vi prioriterat extra mycket under 2022 och 
kommer fortsätta vara ett stort fokus för oss under 2023.

Vi upprätthåller vår höga reinvesteringstakt där vi bland annat byter till nya trans-
formatorer som genererar lägre förluster. Förlusterna upphandlades av Karlstads 
Energi som levererar miljömärkt el. 

Resepolicy 
Vi följer Karlstads kommuns riktlinjer för tjänsteresor. I riktlinjerna står det bland 
annat att alla resor och transporter ska vara så miljöanpassade, effektiva, trafiksäkra 
och ekonomiska som möjligt. Vid längre resor ska i första hand tåg eller buss 
användas och flyg är endast godtagbart om det jämfört med andra alternativ innebär 
en väsentlig tidsbesparing. För alla resor som sker med egen bil eller flyg sker en 
klimatkompensation. 

Minska antal tjänsteresor
Redan under 2018 bestämde vi oss för att aktivt arbeta med att minska tjänste- 
 resor genom smarta alternativ som exempelvis webbmöten, då visste vi inte att  
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en pandemi skulle komma att skynda på den processen avsevärt. Vi vill arbeta med 
att bibehålla det här nya digitala arbetssättet, även nu när pandemin är över. 

Material- och resursanvändning 
Vår verksamhet förbrukar en rad olika material och resurser så som kablar, batterier, 
CPl: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 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 ekonomiskt hållbart. Våra intressenter är angelägna om att vi har en god kemika-
liehantering och det är därför en punkt vi vill beakta särskilt. Tidigare har vi haft en 
kemikaliesamordnare som kontinuerligt arbetat med att omvärldsspana för att se om 
vi kan ersätta kemikalier med mer miljövänliga alternativ. Under 2023 kommer vi i 
stället börja använda oss av verktyget Chemgroup System för kemikaliehantering. 
Vi förbrukar ytterst få kemikalier i det dagliga arbetet, de kemikalier som används är 
godkända av Karlstads kommun.

Mätarbytesprojekt
Under 2022 påbörjades arbetet med att byta ut våra elmätare enligt det lagkrav 
som regeringen beslutade om 2018, där alla Sveriges drygt fem miljoner elmätare 
ska bytas innan januari 2025. Elmätarna behöver ha nya funktioner för att kunna 
skapa en mer utvecklad elmarknad som kan möta framtidens miljömål. Fram till och 
med årsskiftet 2022/2023 har vi bytt ut 10 220 mätare. För att projektet ska kunna 
flyta på så bra som möjligt har vi omfördelat vissa arbetsuppgifter internt och även 
anställt en extra person. 
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MILJÖMÅL 

MÅLBESKRIVNING UTFALL 2020 UTFALL 2021 UTFALL 2022 MÅLSÄTTNING 
2023

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

Vi har bytt 10 st 
transformatorer. 

Vi har bytt 11 st 
transformatorer. 

Vi har bytt 10 st 
transformatorer. 

Löpande utbyte 
i samband med 
förstärkning i 
befintligt nät. 

Minska mängden 
oljekabel i kommunen 
vid omläggningar.

Tagit upp 7500 m 
oljekabel.

Tagit upp 2770 m 
oljekabel. 

Tagit upp 1400 m 
oljekabel.

Fortsätta arbetet 
med att ta upp 
oljekabel vid 
omläggningar. 

Minska användandet 
av SF6 gas, minimera 
läckage samt byta ut till 
SF6-fria produkter.

Fyllt på 1,2 kg gas. Fyllt på 0,51 kg gas. Fyllt på 0,67 kg gas. Arbeta med att 
minimera läckage 
och ny-investe-
ringar ska vara 
SF6-fria.

Etablera laddpunkter 
för elbilar. 

Etablerat 36 
laddpunkter 

Etablerat 26 
laddpunkter 

Etablerat 80 
laddpunkter 

Etablera 100 
laddpunkter varav 
20st DC-laddare 

Stimulera till energi- 
effektivisering genom 
att medvetandegöra 
våra kunder om 
innebörden av våra 
effekttariffer. 

Kommunicerat 
nytta med 
effekttariff till våra 
kunder. 

Kommunicerat 
nytta med 
effekttariff till våra 
kunder.

Kommunicerat 
nytta med 
effekttariff till våra 
kunder.

Kommunikations-
insatser kommer 
att fortsätta under 
året och vi kommer 
se över att göra en 
undersökning för 
att mäta effekt. 

Analysera  
kemikalie produkter  
i verksamheten samt 
byta mot mer miljö-
vänliga alternativ.

Kartläggning av 
kemikalier och 
vilka som går 
att ersätta med 
mer miljövänliga 
alternativ. 

Kartläggning av 
kemikalier och 
vilka som går 
att ersätta med 
mer miljövänliga 
alternativ.

Kartläggning av 
kemikalier och 
vilka som går 
att ersätta med 
mer miljövänliga 
alternativ.

Installera och 
använda Chem-
groups system för 
kemikaliehantering

Minska fossila 
CO2-utsläpp från  
våra poolbilar.

Målet ej uppnått. Vi 
har inte köpt elcy-
kel eller minskat 
fordonsflottan. 

Målet ej uppnått. 
Vi har inte bytt till 
fossilfria poolbilar 
då vi inväntar 
upphandling. 

Målet ej uppnått. 
Två nya fossilfria 
poolbilar är 
beställda, men ej 
levererade pga 
lång leveranstid.  

Alla poolbilar ska 
vara fossilfria. 

Minska tjänsteresor 
bland medarbetare 

Tjänsteresor har 
minskat med 
77% (räknat på 
kostnad). 

Tjänsteresorna 
har ökat med 
15% (räknat på 
kostnad). 

Mål ej uppnått. 
Tjänsteresorna 
har ökat med 
30% (räknat på 
kostnad).

Minska tjänsteresor 
med icke fossilfria 
drivmedel. 

Minska service-
transporter inom 
kommunen genom  
att driva fler digitali-
seringsprojekt.

Nytt mål 2021. Målet är uppnått  
då minst fem 
projekt drivs.

Målet är uppnått  
då minst fem 
projekt drivs. 

Ytterligare  
10 kundavtal  
ska tecknas. 
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VÅRT EKONOMISKA ANSVAR 
Vårt affärsområde elnät regleras av energimarknadsinspektionen. Reglerna för  
hur höga intäkter vi får ta ut av våra kunder beräknas utifrån ett effektivt resurs-
utnyttjande 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 prissätt-
ningen och risken för att vi inte kan upprätthålla investeringstakten. 

Vårt affärsområde stadsnät ansluter kunder löpande. En hög andel av omsätt-
ningen 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 ge 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. lnternkontrollplanen 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 en uppförandekod för sina leverantörer som 
omfattar hållbarhet inom klimat, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och 
affärsetik där korruption och mutor ingår. Vi har inte haft några fall eller misstänkta 
fall gällande korruption under året.

Mänskliga rättigheter 
Vår verksamhet ska genomsyras av ett inkluderande synsätt där olikheter är en 
tillgång som ger ökade möjligheter till hög kvalitet i vårt arbete. Alla människor ska 
behandlas likvärdigt och har samma rättigheter och skyldigheter. Genom att följa 
Karlstad kommuns mångfald- och jämställdhetspolicy arbetar vi för en mer inklude-
rande arbetsplats. Vi följer Karlstad kommuns upphandlingspolicy och ställer även 
krav 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. 
Som kommunalt bolag följs även detta upp ur olika perspektiv på regelbunden basis, 
exempelvis arbetsrättsligt och gentemot diskrimineringslagstiftningen. Vi har inte 
noterat något fall av brott mot de mänskliga rättigheterna under 2022.
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MÅL-
BESKRIVNING

UTFALL  
2019

UTFALL  
2020

UTFALL  
2021

MÅLSÄTT-
NING 2022

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.

Bolagets elpriser 
under perioden 
2016–2019 under-
stiger intäktsramen 
med 76 mnkr. För 
perioden 2020–2023 
planeras ett uttag 
av intäkter som 
balanserar över-
skottet från perioden 
2016–2019.

Målet beräknas 
uppnås genom att 
överskott från perio-
der innan balanserar 
intäktuttaget.

Målet beräknas 
uppnås genom 
att överskott 
från perioder 
innan balanserar 
intäktsuttaget. 
Ev nya regler 
från myndig-
heten skapar 
dock en viss 
osäkerhet.

Perioden 
2022–2023 
ska balansera 
överskottet från 
perioden innan.

1. Genomsnittlig 
faktor för våra 
investerings-
kalkyler inom 
affärsområde elnät 
ska ligga på  
= eller <1 i 
jämförelse mot 
Energimarknads-
inspektionens 
normvärde för 
investeringar.

2.Målet för 2022 
är att bolaget ska 
fastställa en mål-
faktor för respek-
tive anläggningstyp 
inom affärsområde

3. Alla investerings-
projekt i stadsnät 
ska klara 8% i 
avkastning

1. Ett stickprov på 
avslutade projekt 
(från 2019 och 
2020) visar att vi 
investerat till drygt 
1 jämfört med 
normvärde.

2. Ej uppnått

3. 100 %

1. På mätbara 
avslutade objekt 
når vi ett utfall på 
1,08 jämfört med 
normvärde.

2. Ej uppnått.

3. 100 %

1. Kvoten ligger 
runt 1 (avslutade 
projekt, med 
projektår 
2020–2022 och 
där efterkalkyl 
har upprättats 
på ett korrekt 
sätt (totalt 45 
projekt)).

2. Ej uppnått.

3. 100 %

1.Målet är att 
investera till 
minst normvärde 
(1).

2. Fortgår.

3. 100 %

Anslutningsgraden 
inom affärsområde 
stadsnät ska öka

Mål:
800 villor,
300 lgh,
50 företag.
Utfall:
870 villor,
423 lgh,
47 företag

Mål:
847 villor,
230 lgh,
58 företag

Mål:
850 villor,
475 lgh,
80 företag
Utfall:
564 villor,
349 lgh
29 företag

Mål:
600 villor,
650 lgh,
80 företag

Öka ARPU genom 
att öka antal 
tjänsteleverantörer 
i nätet  

ARPU har ökat till 
218 kr (privat) vilket 
överträffar målet 
(215kr). Företag har 
ökat till 775kr.

ARPU har ökat till 
226 kr (privat) vilket 
överträffar målet 
(220kr). Företag har 
ökat till 765.

ARPU har ökat 
till 230 (privat) 
vilket överträffar 
målet (227 kr). 
Företag har ökat 
till 812 kr.

ARPU ska öka till 
233 kr (privat) 
och 815 kr 
(företag)

Mänskliga  
rättigheter  
– identifierade fall 

0 0 0 Bibehålla
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RISKER OCH MÖJLIGHETER 
Vår verksamhet är utsatt för risker av olika slag, med varierande omfattning och 
effekt på verksamheten. Det finns risker som vi är väl medvetna om, men även risker 
som vi inte känner till eller bedömer vara osannolika eller små. Här nedan presen-
teras våra identifierade risker som kan komma att påverka vår verksamhet samt 
våra identifierade möjligheter. 

IDENTIFIERADE RISKOMRÅDEN:

• Natur- och miljökatastrofer.

• Antagonistiska hot.

• Datasäkerhet.

• Läckage av SF6-gas.

• Vi bidrar indirekt till ökad energianvändning i samhället.

• Flera nivåer av underentreprenörer ökar arbetsmiljörisker och minskar  
möjlighet till översyn från oss som ansvarig beställare.

• Arbetsmiljörisker vid farliga arbeten (svetsning av fiber, heta arbeten).

• Bolagets finansiella risker beskrivs i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

IDENTIFIERADE MÖJLIGHETER: 

• Ett stort engagemang i bolagets hållbarhetsarbete. Med våra verksamhets- 
områden bidrar vi till våra kunders hållbarhetsarbete.

• Samarbeten som bygger kunskap och skapar utveckling: Karlstads universitet, 
Värmlandsgruppen, MittNät, SSNF, Energiföretagen Sverige.

• Utveckling av loT via fibernätet gör det möjligt att optimera resurser och  
tjänster samt minska servicetransporter i Karlstad kommun.

• Vi bygger ut tillgång till fiber på mindre orter och landsbygd.

• Vi arbetar aktivt för att öka samförläggning.

• Vi bidrar till omställning till gröna transporter, bland annat inom  
sektorn tunga elfordon.

• Genom en god internetuppkoppling bidrar vi till minskat resande  
och ökad livskvalitet.
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GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL
Karlstads El- och Stadsnät har identifierat de tre för oss viktigaste målen att  
sträva mot. På nästa uppslag redovisas varför vi anser att de är relevanta för  
oss samt hur vi arbetar med dem. 
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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 infra-
strukturerna 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 första publika snabbladdaren för tunga elfordon genomfördes 
under hösten 2021. Planer på fortsatt utbyggnad tillsammans med syster-
bolaget Karlstads Energi.

•  Deltar i Elektrifieringslöftet tillsammans med ett flertal transport och  
åkeriföretag i Värmland under samordning av Länsstyrelsen.

•  Etablering av laddinfrastruktur för elbilar. Vi erbjuder och offererar lösningar 
för laddinfrastruktur till allmänheten. Det är bostadsrättsföreningar som har 
visat störst intresse. Under 2022 har vi anställt två nya personer för att 
stärka upp vår kompetens och kunna möta efterfrågan kring denna fråga.

•  Utvärdering av möjligheter tillsammans med andra aktörer avseende  
solceller och energilager.

•  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:  

• Pilotprojekt på 500 vattenmätare genomfördes under 2022.

•  Etablering av IoT/LoRa-WAN nätverk samt fler tekniker som prövas  
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.  
Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen är vi bl.a. engagerade  
i projektet Stjärnhuset.
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MÅL 11 – HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Städer växer och andelen människor som bor där likaså. Att säkra bostäder, 
kommuni kationer, 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:  

• Aktivt deltagande i kommunens Energi och Klimatplan (EKP).

• Etablering av IoT / LoRa-WAN nätverk. 

•  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.

• Möjliggör omställning från fossila drivmedel till elektriska fordon.
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 ORGANISATIONSPROFIL
102-1 Organisationens namn    Karlstads El- och Stadsnät AB  
102-2 Varumärken produkter eller tjänster      4 

102-3 Lokalisering av organisationens huvudkontor  Orrholmsgatan 15, Karlstad
102-4 Länder som organisationen verkar i   Sverige

102-5 Ägarstruktur och bolagsform      4
102-6 Marknader som organisationen är verksam på     4

102-7 Organisationens storlek       4, 9
102-8 Personalstyrka       9 

102-9 Organisationens leverantörskedja      5

102-10 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden Nej

102-11 Beskrivning av, om och hur organisationen följer      
 försiktighetsprincipen       7-9

102-12 Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och
 sociala deklarationer, principer eller andra initiativ som 
 organisationen anslutit sig till      12–13, 16, 18

102-13 Medlemskap i föreningar och/eller nationella/  CSR Hållbart Värmland och GEODE
 internationella lobbyorganisationer 
EU3 Antal och typ av kunder    33 419 elnätsanläggningar, varav 27 765 konsumenter
      och 5 372 näringsidskare och 282 enskilda �rmor.  
      22 607 stadsnätskunder (portar), varav 17 603 aktiva 

      privatkunder och 924 aktiva förtetagskunder.

EU4 Längd på transmissions- och distributionsledning  

EU5  Tilldelning av utsläppsrätter för koldioxid  Nej

EU15 Prognos pensionsavgångar, andel anställda som ska 
 pensioneras inom 5-10 år      9

102-14 Vd har ordet       3
 STRATEGI

102-16 Organisationens värdegrund och uppförandekod   8–9 

 ETIK OCH INTEGRITET

108-18 Bolagsstyrning       4
 STYRNING

102-40 Lista över organisationens intressentgrupper     11

 INTRESSENTER

102-41 Andel av personalstyrka som omfattas av kollektivavtal Samtliga anställda har kollektivavtal.

102-42     10–11
102-43 Metod för intressentdialog      10–11

102-44 Områden som intressenterna lyfte fram samt hur man 
 hanterat dem       10–11

102-45 Enheter som ingår i redovisningen   Se Årsredovisning 2022

 INFORMATION OCH REDOVISNING

102-46 Rapportens innehåll och gränsdragningar     7

102-47 Lista över de väsentliga hållbarhetsaspekterna     7
102-48 Ändringar av information i tidigare rapport  Nej

INDIKATOR      KOMMENTAR  SIDA 

INDIKATIONER

1,4 mil 130 kV-ledning, 44,6 mil mellanspänningledning
90,3 mil 0,4 kV-ledning

INDEX  
Karlstads El- och Stadsnät redovisar sitt hållbarhetsarbete och rapporten beskriver  
hur Karlstads El- och Stadsnät jobbar med hållbarhet samt resultatet av det för 2022. 
Styrelsen för Karlstads- El och Stadsnät har ansvar för Hållbarhetsrapporten. I tabellen 
anges var i rapporten informationen finns. Redovisningen granskas av extern part. 
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 EKONOMISK RESULTAT
201-1 Balanserat ekonomiskt värde   Se Årsredovisning 2022   
103-2--3 Hållbarhetsstyrning       4

EU12 Nätförluster        15

EU27 Frånkopplingsärenden    Elnät: 107 st. Stadsnät: 5 st
EU28 Avbrottsfrekvens    Elnät: 0,0029 fel/kund. Stadsnät: data saknas

EU29 Avbrottslängd    

INDIKATOR      KOMMENTAR  SIDA 

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR

 TILLGÄNGLIGHET OCH DRIFTSÄKERHET

EU10 Investeringsplaner för att klara framtida behov av Ny- och reinvesterar för 146 miljoner kronor per år
 efterfrågan av energi och effekt

 INVESTERINGAR I INFRASTRUKTUR

 MATERIAL
301-1 Materialförbrukning    Kartläggning saknas, ska genomföras   

 MILJÖASPEKTER
302-1 Energianvändning inom organisationen     15–17

302-2 Energieffektivisering       17 

 UTSLÄPP TILL LUFT
305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)     15–17

 ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN
401-1 Rekrytering och personalomsättning   Antalet anställda har ökat från 87 till 91 medarbetare

401-3 Möjlighet till uttag av föräldraledighet genom policies I enlighet med föräldraledighetslagen
 och regelverk.

 HÄLSA, SÄKERHET OCH UTBILDNING 
403-2 Skade- och sjukdomsstatistik      14
405-1 Mångfald och sammansättning av styrelse, ledning
 och anställda.       9

405-2 Löneskillnader mellan män och kvinnor  Vid analys av lönekartläggning genomförd 2022 ser vi inte 
några osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.      

  KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH UTVECKLING
404-1 Utbildningstimmar per år och anställd  Data saknas   

404-3 Andel anställda som får regelbunden utvärdering och 
 uppföljning av prestation och karriärutveckling  Samtliga anställda

102-49 Förändringar av väsentliga hållbarhetsaspekter 
 och avgränsningar sedan förra rapporten  Nej

102-50 Redovisningsperiod    Kalenderåret 2022

102-51 Datum för senast redovisad rapport   Februari 2023

102-52 Redovisningscykel    Årligen

102-53 Kontaktperson gällande redovisningen  Jonas Persson, Vd

       

13

Index fortsättning
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Karlstads El- och Stadsnät AB  

avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK och är skriven i tkr  

om inget annat anges.
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN
 
Bolaget ägs av Karlstad Stadshus AB, organisationsnummer 556153-1657 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. MittNät AB är delägare (25 %) i 
Nodena AB, organisationsnummer 559275-9566. 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 avdelningschefer för 
marknad, produktion, elnät, stadsnät och ekonomi/administration.

Enligt ägardirektiven för bolaget ger ägaren bolaget i uppdrag och mandat, inom 
ramarna för bolagets verksamhetsföremål och verksamhetsändamål enligt bolags-
ordningen, 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 ändamålsen-
lighet 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.
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
 
Bolagets påverkan av coronapandemin har varit låg verksamhetsmässigt och 
finansiellt. För att säkerställa driftsäkerhet har beredskaps- och driftsorganisationer 
utlokaliserats till olika lokaler inom kommunen. Den ekonomiska påverkan beräknas 
till drygt två hundra tusen kronor. Inflationstakten har påverkat bolaget då investe-
ringsprojekten har blivit dyrare genom högre utgifter för den utrustning vi anskaffar 
för anläggningarna. Kriget i Ukraina har påverkat bolaget indirekt då dess påverkan 
på marknadspriset för el medfört högre kostnader för bolaget. 

Elnät
Väderåret 2022 var varmare än 2021. Samtidigt som affärsområdet kunde märka av 
ransoneringstendenser under sista tertialet ledde detta till lägre överföringsvolymer. 
Totalt transiterades 509,7 GWh i nätet under året vilket är drygt fem procent lägre 
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än 2021 (539,8 GWh). Antalet kundanläggningar uppgår till 33 419 st (33 482 st). 
Förlustenergin ligger på 2,6 % (2,4 %) av inmatad volym i nätet.

 Till de större enskilda investeringarna hör nyinvestering i exploateringsområden 
samt reinvestering i del av mottagningsstation och kabelsträckor. Anslutning av 
antalet elserviser har minskat under året till 143 st (147 st).

Elnätsbolagens intäkter är styrda och övervakade av Energimarknadsinspek-
tionen, Ei, som beslutar om hur höga intäkterna får vara under en fyraårsperiod. 
Inför perioden 2020–2023 har Ei beslutat att bolagets intäktsram är 527 207 tkr. 
Bolaget har tillsammans med flera andra elnätsbolag överklagat beslutet. Ei har i 
domstols inlaga medgett att den wacc som ligger till grund för beslutet är ändrad 
och fastställd till 2,35 % istället för 2,16 %. En ny beräknad intäktsram uppgår till 
554 600 tkr. Till detta belopp har Ei också beslutat att föra över underintäkter om 
76 912 tkr från perioden 2016-2019. Vidare har Ei beslutat om att tillföra ett särskilt 
investeringsutrymme för tillsynsperioden 2020-2023 om 159 524 tkr.

Elnätsbolagens överklagande har nu prövats i domstol och kammarrätten har 
meddelat dom där man poängterar Ei:s oberoende i fastställande av intäktsram. 
Inför regleringsperioden 2024 till 2027 har Ei därför upphävt föreskrifterna som 
reglerar vilka data som rapporteras in för att fastställa elnätsbolagens intäktsramar 
och också begärt in uppgifter som skiljer sig från föregående inrapportering. Ei 
har heller inte informerat om hur intäktsramen kommer att beräknas. Bolaget har 
överklagat det ändrade förfarandet när det gäller inlämning av uppgifter till Ei.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har granskat 2022 års nättariffer och funnit  
dem skäliga.

Stadsnät
Totalt är idag 22 607 (21 595) hushåll och företag anslutna till Karlstads Stadsnät 
varav 18 527 (17 701) har aktiverat en tjänst. Under året har totalt 564 st (847 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 391 st (326 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 53 868 st (49 196 st).

MittNät AB har bildat ett samverkansbolag, Nodena AB, tillsammans med Utsikt 
Bredband AB, Fibra AB och Kumbro Stadsnät AB. Genom detta bolag kan man möta 
kundernas behov av en regional marknad och öka nyttjandet av fibernäten lokalt.

Försäljning och resultat
Nettoomsättningen för år 2022 uppgick till 259 508 tkr (253 903 tkr), varav omsätt-
ningen inom bredbandsnät (rörelsegren Stadsnät) uppgår till 97 966 tkr (95 419 tkr). 
Resultatet efter finansiella poster blev 73 180 tkr (83 439 tkr). Transiteringen av 
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el har under år 2022 varit 509,7 GWh, vilket är 30 GWh lägre än 2021. Väderåret 
2022 var varmare än året innan. Totalt sett är årets nätintäkter nästan tre miljoner 
kronor lägre jämfört med 2021. Inför 2022 genomfördes en tariffhöjning på i  
genomsnitt 1,4%. Anslutningsintäkterna avseende elserviser uppgick till 9 821 tkr 
(5 175 tkr). Kostnaderna för transitering av el har ökat med 5 807 tkr. Kostnads-
ökningen beror på högre kostnader för nätförluster, där viss andel inhandlats till 
högre marknadspriser, samt en prisökning från regionnätsägaren. Anslutnings-
intäkterna i verksamhetsområde Stadsnät är med 9 949 tkr 3 239 tkr lägre än 
2021. Intresset att ansluta sig till Karlstads stadsnät är inte lika stort då anslut-
ningsgraden i kommunen är hög. 

Investeringar, finansiering och finansiell ställning
Investeringsnivåerna i både affärsområde elnät och stadsnät är jämfört med tidigare 
år höga. Jämfört med plan är utfallet något högre för affärsområde elnät samtidigt 
som affärsområde stadsnät ligger under planerad nivå på grund av färre anslutna 
villor. Affärsområde elnäts höga investeringsnivåer beror på dels hög exploaterings-
takt i kommunen och ett reinvesteringsbehov av elnätet. Planerna är att den höga 
investeringsnivån för affärsområde elnät ska fortsätta även 2023 samtidigt som 
affärsområde stadsnäts investeringsbehov minskar med lägre anslutningstal. 

Elnät har investerat 103 875 tkr 2022. Utfallet 2021 låg på 80 134 tkr. 
Stadsnät har investerat 41 422 tkr 2022. Utfallet 2021 låg på 45 437 tkr.
Bolaget har dessutom investerat 449 tkr i fastigheter och bilar 2022. Utfallet 

2021 låg på 1 690 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 uppgår till 350 000 tkr. Utnyttjad kredit var 2022-12-31 231 003 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 bolaget anser 
att det strider mot EU-rätten och samtidigt ger en för låg avkastningsränta. Kammar-
rätten har meddelat dom där man poängterar Ei:s oberoende. Ei har inför den nya 
regleringsperioden 2024-2027 därför upphävt föreskrifter och begärt in uppgifter 
för intäktsramens beräknande som skiljer sig från tidigare perioder. Ei har heller inte 
informerat om hur intäktsramen ska beräknas. Bolaget har tillsammans med drygt 
hundra andra elnätsbolag överklagat beslutet om hur inlämning av upp gifter ska ske.

För att bibehålla nätets driftssäkerhet samt svara upp mot de behov som ställs på 
elnätet för att kommunen ska vara fossilfri har bolaget och Karlstads kommunfullmäk-
tige, under 2022, beslutat om en utökad investeringsnivå om 490 mnkr till 2030.
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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 stadsnäts-
operatör 2015. För att ytterligare bli en attraktivare part gentemot tjänsteleveran-
törer 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 2022 har anslutningsaffären varit inriktad på förtätning i tätort och fiber till 
byn. Förtätning och införsäljning i tätort har minskat på grund av hög anslutnings-
grad. Bolaget räknar med att anslutningen av villor kommer att fortsätta att sjunka 
samtdigt som andra affärer kommer att öka.  

Bolagets intäkter från tjänsteleverantörer ökar enligt plan i samband med  
ny anslutningar och då kunder väljer tjänster med högre kapacitet.

För att fortsätta utveckla nya affärer när anslutningsmarknaden avtar har bolaget 
byggt mottagare för LoRa-sensorer, vilket möjliggör trådlös överföring av data 
långa sträckor. Under 2019 investerade bolaget i en plattform för att hantera dessa 
tjänster och under 2020 införde bolaget en affärsmodell för dessa tjänster och 
genomförde tre nya affärer med den som grund. Under 2022 har utvecklingen gått 
vidare och bolaget har tecknat ytterligare affärer.
 

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 2,6 % 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 8 161 tkr (5 260 
tkr). Orsaken till ökningen beror på högre marknadspriser.

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 
269 tkr (208 tkr). 269 tkr motsvarar 0,1 % av företagets nettoomsättning.

Bolagets strategiska plan har utvecklats vidare under 2022 då bolagets delmål 
har uppdaterats. Bolagets strategiska plan sträcker sig till 2030.
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ANDRA ICKE-FINANSIELLA UPPLYSNINGAR

Personal
År 2022 uppgick medelantalet anställda till 91 (87) personer. Fördelningen på 
kön var 75% män och 25% kvinnor. Antalet anställda har ökat under året då både 
affärsområde elnät och stadsnät utvecklas med nya affärer samtidigt som investe-
ringsbehovet är högt.

Sjukfrånvaron under året var 2,12 %, vilket är en minskning med 0,11 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 kommun-
fullmäktige.

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 2022. Vid styrelsemöten informeras alltid styrelsen om företagets 
verksamhet och finansiell ställning. Under 2022 offentliggjordes två tertialrap-
porter. Styrelsen godkänner årligen företagets affärsplan och budget. Utöver de 
protokollförda styrelsemötena har styrelsen också genomfört ett styrelseseminarie. 
Intern kontrollplanen beslutades under hösten 2021 och godkändes av styrelsen i 
december 2022.  

Karlstad kommun utfärdar ägardirektiv till Karlstads El- och Stadsnät AB. Direk-
tiven reglerar vilka frågor som styrelsen eller företagsledningen ska föra till ägaren 
för beslut. Detta kan gälla större förvärv eller avyttringar, större verksamhetsföränd-
ringar. 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) 2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning  
exkl punktskatter 259 508 253 903 237 024 231 505 226 192
Rörelseresultat 75 724 84 606 78 494 68 045 74 716
Balansomslutning 1 050 640 951 825 852 494 794 234 747 970
Soliditet (%) 55 55 55 54 52
Antal anställda 91 87 82 78 72

32



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

Förändringar i eget kapital
  Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt
  kapital fond resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 30 000 9 000 30 907 65 69 972
Disposition enligt beslut  
av årsstämman:     65 -65 0
Årets resultat       148 148
Belopp vid årets utgång 30 000 9 000 30 972 148 70 120
 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 30 971 262
årets vinst 148 346
 31 119 608
 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
 
i ny räkning överföres 31 119 608
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Nettoomsättning 3 259 508 253 903
Förändring av pågående arbete  
för annans räkning   1 669 -110
Aktiverat arbete för egen räkning   16 383 15 186
Övriga rörelseintäkter   5 983 1 577
    283 543 270 556
 
Rörelsens kostnader 
Transitering och inköp av kraft   -40 148 -37 140
Råvaror och förnödenheter   -5 987 -3 428
Övriga externa kostnader 4, 5 -46 690 -42 157
Personalkostnader 6 -70 484  -61 445
Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar   -44 348  -41 637
Övriga rörelsekostnader  -162  -143
    -207 819 -185 950
 
Rörelseresultat   75 724  84 606
 
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande  
resultatposter   56  8
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -2 600  -1 175
    -2 544  -1 167

Resultat efter finansiella poster   73 180  83 439
 
Bokslutsdispositioner 8 -72 290  -83 950

Resultat före skatt   890  -511

Skatt på årets resultat 9 -742 576

Årets resultat   148 65

 

Resultaträkning Not 2022-01-01 2021-01-01
Tkr  – 2022-12-31 – 2021-12-31

RESULTATRÄKNING
Tkr Not 2022-01-01 2021-01-01
  –2022-12-31 –2021-12-31
   -
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TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
 
Immateriella anläggningstillgångar
Ledningsrätter 10 1 085  1 028
    1 085 1 028
 
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 11 72 957 69 746
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 664 684 598 050
Inventarier, verktyg och fordon 13 9 472  10 754
Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar 14 220 376  187 762
    967 489  866 312

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15, 16 1 811 1 811
Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 40 40
    1 851 1 851
 
Summa anläggningstillgångar   970 425 869 191
 
Omsättningstillgångar
 
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter   3 688  378
Pågående arbete för annans räkning   2 160 491
    5 848 869
 
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   8 313 12 039
Fordringar hos koncernföretag   35 959 42 915
Aktuella skattefordringar   0 605
Övriga fordringar   1 151 835
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 28 944  25 371
    74 367 81 765
 
Summa omsättningstillgångar   80 215 82 634
 
SUMMA TILLGÅNGAR   1 050 640  951 825

Balansräkning Not 2022-12-31 2021-12-31
Tkr

RESULTATRÄKNING
Tkr Not 2022-01-01 2021-01-01
  –2022-12-31 –2021-12-31
   -
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EGET KAPITAL OCH SKULDER          
         
Eget kapital 19      
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   30 971  30 907  
Årets resultat   148 65  
    31 119  30 972  
Summa eget kapital   70 119  69 972  
       
Obeskattade reserver 20 639 840 573 840  
    
Avsättningar 21   
Övriga avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser   205  147  
Uppskjuten skatteskuld 22 2 226  1 838  
Övriga avsättningar 23 50  36  
Summa avsättningar   2 481  2 021  
          
Långfristiga skulder 24     
   
Övriga skulder   238 749  218 519  
Summa långfristiga skulder   238 749  218 519  
    
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder   33 512  16 335  
Skulder till koncernföretag   6 290  7 000  
Aktuella skatteskulder   653 0  
Övriga skulder   29 238  36 150  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 29 758  27 988  
Summa kortfristiga skulder   99 451  87 473  
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 050 640  951 825  
         

Balansräkning Not 2022-12-31 2021-12-31
Tkr
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Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat   75 724 84 606  
Justering för poster som  
inte påverkar kassaflödet 26 44 145 41 218  
      
Erhållen ränta   56 8  
Erlagd ränta   -2 600 -1 175  
Betald skatt   904  -42  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital   118 229  124 615  
           
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet  
Ökning (-)/minskning(+) av lager o påg. arbeten   -4 979 156  
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar   8 144  -13 962  
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder   10 683  4 707  
      
Kassaflöde från den löpande verksamheten  132 077  115 516  
     
Investeringsverksamheten     
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -57 -48  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -145 689 -127 213  
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -145 746 -127 261  
  
Finansieringsverksamheten    
Förändring av checkräkningskredit   20 669  38 745  
Utbetalda koncernbidrag   -7 000 -27 000  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   13 669 11 745  
    
Årets kassaflöde   0  0     
     
Likvida medel vid årets början   0  0
Likvida medel vid årets slut   0  0 

Kassaflödesanalys Not 2022-01-01 2021-01-01
Tkr  – 2022-12-31 – 2021-12-31
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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 distribu-
tion 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, intäkts-
redovisas 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 
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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 anläggnings-
tillgångens redovisade anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten 
”Övriga rörelseintäkter”. 

Leasing
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell 
leasing (hyresavtal) oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasing-
avgiften 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 
leasing perioden.
 

ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bonus, bilersätt-
ningar 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 pensions-
planer. 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 komponen-
ternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara 
beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal 
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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, 20-50 år (20 år)
Maskiner och andra tekniska anläggningar
  Anläggningar för eldistribution, 10-50 år (10-30 år)
  Anläggningar för distribution av bredbandstjänster, 20 år
Inventarier, verktyg och installationer
  Kontorsutrustning, verktyg och maskiner, 3-10 år
  Fordon, 5 år
 

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 försälj-
ningskostnader 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. Beräk-
ningen 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. 
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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 ekono-
miska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget  
till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utbyte av kompo-
nenter räknas in i tillgångens redovisade värde. Om inte kostnadsförs utgifter under 
det räkenskapsår som de uppkommer.

 Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.
 

FINANSIELLA INSTRUMENT

Allmänna principer
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instru-
mentets 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 avtalenlig 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 rea-
liseras, 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.
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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 före-
taget 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.

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 anskaff-
ningsvärdet 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 skatte-
pliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte 
har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesat-
ser och skatteregler som gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte.

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 
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hänförlig till en post som redovisas i eget kapital.
Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skatte-

satser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 20,6 %.

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 uppskatt-
ning 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 beaktas 
genom att justeringar gjorts vid bedömningen av de framtida betalningarna.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning exkl 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 redo-
visade 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 beräk-
ningar måste vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och andra 
adekvata antaganden avseende exempelvis avkastningskrav. 

NOT 3 NETTOOMSÄTTNING
  2022-01-01 2021-01-01
  -2022-12-31 -2021-12-31
  
Nettoomsättningen per rörelsegren    
Elnät 161 542 158 484
Stadsnät 97 966 95 419
  259 508 253 903

Operationell leasing
Företaget hyr ut delar av kontorslokalerna enligt avtal om operationell leasing. Intäkts-
förda leasingavgifter under året uppgår till 1 797 tkr (1 566 tkr). Dessutom hyr bolaget 
ut svartfiber, vilket har genererat intäkter under året på 11 234 tkr (10 673 tkr). De 
senare är uppsägningsbara med i normalfallet tre månaders varsel.
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NOT 4 OPERATIONELL LEASING

Företaget hyr en mängd mindre lokalytor för nätstationer, samt ett antal svartfiber-
förbindelser enligt avtal om operationell leasing. Kostnadsförda leasingavgifter under 
året uppgår till 720 tkr (771 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.
  2022-01-01 2021-01-01
  -2022-12-31 -2021-12-31
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag 210 203
Övriga tjänster 255 41
  465 244

NOT 6 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

  2022-01-01 2021-01-01
  -2022-12-31 -2021-12-31
Medelantalet anställda
Kvinnor 23 23
Män 68 64
  91 87
 
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 709 1 811
Övriga anställda 43 850 40 338
  45 559 42 149
 
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 364 287
Pensionskostnader för övriga anställda 5 671 2 951
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 15 976 13 873
  22 011 17 111
 
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader  
och pensionskostnader 67 570 59 260
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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 30 % 22 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 70 % 78 %
 
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 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
 
 2022-01-01 2021-01-01
  -2022-12-31 -2021-12-31
 
Räntekostnader till Karlstads kommun -2 487 -1 154
Övriga räntekostnader -81 -19
Kursdifferenser -32 -2
  -2 600 -1 175
 

NOT 8 BOKSLUTSDISPOSITIONER
  2022-01-01 2021-01-01
  -2022-12-31 -2021-12-31
 
Lämnade koncernbidrag -6 290 -7 000
Förändring av överavskrivningar -66 000 -76 950
  -72 290 -83 950
 

NOT 9 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

  2022-01-01 2021-01-01
  -2022-12-31 -2021-12-31
 
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 354 1
Förändring av uppskjuten skatt  
avseende temporära skillnader 388 -577
Totalt redovisad skatt 742 -576
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Avstämning av effektiv skatt
  2022-01-01 2021-01-01
  -2022-12-31 -2021-12-31
 
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt  890  -511
 
Skatt enligt gällande skattesats 20,60 -183 20,60 105
Ej avdragsgilla kostnader  -126  -38
Ej skattepliktiga intäkter  1
Övriga ej avdragsgilla kostnader  -86  -93
Kostnader som inte ingår i  
redovisat resultat  41  25
Förändring av uppskjuten skatt  
i temporära skillnader  -388  577
Redovisad effektiv skatt 83,34 -742 112,66 576

NOT 10 LEDNINGSRÄTTER

  2022-12-31 2021-12-31
 
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 028 980
Inköp 57 48
  1 085 1 028
 

NOT 11 BYGGNADER OCH MARK

  2022-12-31 2021-12-31
 
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 111 584 108 197
Inköp 1 468 2 089
Försäljningar/utrangeringar -143 -92
Omklassificeringar 4 766 1 390
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 117 675 111 584
 
Ingående ackumulerade avskrivningar -41 838 -39 052
Försäljningar/utrangeringar 143 92
Årets avskrivningar -3 023 -2 877
Utgående ackumulerade avskrivningar -44 718 -41 837
 
Utgående redovisat värde 72 957 69 747
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NOT 12 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

  2022-12-31 2021-12-31
 
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 184 482 1 106 872
Inköp 21 219 10 082
Försäljningar/utrangeringar -3 075 -2 110
Omklassificeringar 84 085 69 638
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 286 711 1 184 482
 
Ingående ackumulerade avskrivningar -560 431 -526 883
Försäljningar/utrangeringar 2 913 1 968
Årets avskrivningar -38 509 -35 516
Utgående ackumulerade avskrivningar -596 027 -560 431
 
Ingående nedskrivningar -26 000 -26 000
Utgående ackumulerade nedskrivningar -26 000 -26 000
 
Utgående redovisat värde 664 684 598 051
 
Anskaffningsvärdet har minskats med erhållna offentliga bidrag uppgående till 
58 027 Tkr (49 628 Tkr).
 

NOT 13 INVENTARIER, VERKTYG OCH FORDON

  2022-12-31 2021-12-31
 
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 36 558 34 375
Inköp 1 535 2 183
Försäljningar/utrangeringar -128
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 37 965 36 558
 
Ingående ackumulerade avskrivningar -25 804 -22 561
Försäljningar/utrangeringar 128
Årets avskrivningar -2 817 -3 243
Utgående ackumulerade avskrivningar -28 493 -25 804
 
Utgående redovisat värde 9 472 10 754
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NOT 14 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT  
AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGAR
 
  2022-12-31 2021-12-31
 
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 187 762 145 931
Inköp 121 466 112 858
Omklassificeringar -88 851 -71 028
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 220 377 187 761
 
Utgående redovisat värde 220 377 187 761
 

NOT 15 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
 
 2022-12-31 2021-12-31
 
Ingående anskaffningsvärden 1 811 1 811
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 811 1 811
 
Utgående redovisat värde 1 811 1 811
 

NOT 16 SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
 
 
  Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört
Namn andel andel andelar värde
MittNät AB, 556991-2800,  
Säte: Karlstad 62.6 62.6 313 1 811
       1 811 
 

NOT 17 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

  2022-12-31 2021-12-31
 
Ingående anskaffningsvärden 40 40
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 40
 
Utgående redovisat värde 40 40
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NOT 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER  
OCH UPPLUPNA INTÄKTER
 
 2022-12-31 2021-12-31
 
Upplupna intäkter 27 368 24 651
Övriga poster 1 576 720
  28 944 25 371
 

NOT 19 DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST

  2022-12-31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår  
att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 30 971 262
årets vinst 148 346 
  31 119 608

disponeras så att:
i ny räkning överföres 31 119 608 
 

NOT 20 OBESKATTADE RESERVER

 2022-12-31 2021-12-31
 
Ackumulerade överavskrivningar 639 840 573 840 
  639 840 573 840
 
I obeskattade reserver ingår 20,6% i uppskjuten skatt.
 

50



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

NOT 21 AVSÄTTNINGAR

Bolaget har under året ingått avtal om pensionsförstärkning med ytterligare en f d 
anställd. Bolaget har nu avtal med två f d anställda. Det under året ianspråkstagande 
beloppet avser utbetalda pensionspremier.
 
  2022-12-31 2021-12-31 

Pensioner och liknande förpliktelser    
Belopp vid årets ingång 147 245
Årets avsättningar 217 0
Under året ianspråktagna belopp -159 -98
  205 147
 

NOT 22 UPPSKJUTEN SKATTESKULD
 
2022 Temporär Uppskjuten Uppskjuten
  skillnad fordran skuld
Byggnader och mark 11 062 0 2 279
Avsättningar 255 53  
Skattereduktion inventarier 3,9%   0  
Redovisat värde   53 2 279
       
2021 Temporär Uppskjuten Uppskjuten
  skillnad fordran skuld
Byggnader och mark 11 528 0 2 375
Avsättningar -183 38  
Skattereduktion inventarier 3,9%   499  
Redovisat värde   537 2 375

NOT 23 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
 
 2022-12-31 2021-12-31

Beräknad löneskatt på avsättning till  
avtalad pensionsförstärkning 50 36
  50 36
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NOT 24 ÖVRIGA SKULDER
 
 2022-12-31 2021-12-31
    
Checkräkningskredit 231 003 210 334
Förutbetalda intäkter 7 746 8 185
  238 749 218 519
     
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 finansi-
ering. Av denna anledning har den rubricerats som långfristig skuld. Ingen del av 
skulden förfaller inom fem år. Beviljad limit uppgår till 350 000 tkr (300 000 tkr).

De förutbetalda intäkterna avser långfristig del av förutbetalda intäkter som 
intäktsförs i takt med att anläggningarna skrivs av.
 
 

NOT 25 UPPLUPNA KOSTNADER  
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
  2022-12-31 2021-12-31

Upplupna personalkostnader 8 343 5 934
Upplupna energikostnader 1 841 1 909
Bidrag 17 911 19 250
Övriga poster 1 664 896
  29 759 27 989
 

NOT 26 JUSTERING FÖR POSTER  
SOM INTE PÅVERKAR KASSAFLÖDET

  2022-12-31 2021-12-31
 
Avskrivningar 44 348 41 637
Intäktsförd långfristig förutbetald intäkt -439 -439
Realisationsresultat på materiella anläggningstillgångar 163 142
Avsättningar för pensionsförpliktelser 73 -122 
  44 145 41 218
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NOT 27 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, gjorda indexeringar och det solvenskapital som KPS 
Pensionsförsäkring behöver. Det ackumulerade överskottet beräknas per den  
31 december varje år och meddelas bolaget av KPA.

Bolaget har dessutom i tjänstepensionsavtal med Skandia avtalat om över-
skottsfond, för vilken Skandia årligen rapporterar det överskott från försäkringar 
som har uppstått under året.

Medel från respektive överskottsfond får användas till löpande pensionspremier 
samt indexeringar i pensionsförmånerna.
 
  2022-12-31 2021-12-31 
    
Ingående värde 1 082 969
Värdeökning och överskott från försäkringarna 267 515
Ianspråkstagande för indexeringskostnader -968 -402
Ianspråkstagande för pensionspremier 0 0
  381 1 082

NOT 28 SÄKRINGSREDOVISNING
 
Bolaget prissäkrar sin upphandling av el för energiförluster. Befintliga prissäkringar 
per 2022-12-31 uppgår till 12 713 MWh. Snittpriset för alla prissäkringar är 
1329,4 kr/MWh. Stängningskursen i STOSEK 2022-12-28 var 1532,0 kr/MWh.
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