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Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 

 

 

Drift- och investeringsbudget för 2022-2024 

 

Sammanfattning 

Senast den 23 april ska nämnden ha lämnat in synpunkter på förslaget till 

drift- och investeringsbudget för åren 2022-2024. Förvaltningen föreslår 

att nämnden tillstyrker förslaget med vissa justeringar.  

 

Beslutsunderlag 

• Beslut-202100306-KS-§ 13 

• Bilaga 1 Kommunfullmäktiges mål och indikatorer 2022-2024 

• Bilaga 2 - Investeringsbudget per nämnd 2022-2028_KSAU 

förslag 5 mars 2021  

• Bilaga 3_Kallelse och tidsschema för KSAU seminarium 29 april 

2021  

• Bilaga 4_Anvisning, samordning och rapportering av 

fullmäktiges mål och indikatorer 2022-2024 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift- och 

investeringsbudget för 2022-2024 inklusive uppdrag 

• Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-07  

 

Bakgrund  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gått igenom verksamhetsresultat  

och ekonomiskt resultat på både kommunövergripande nivå och på 

styrelse/nämndnivå för 2020. Med det som utgångspunkt har 

kommunstyrelsens arbetsutskott utarbetat förslag på drift- och 

investeringsramar samt formulerat några uppdrag.  

Senast den 23 april 2021 ska nämndernas svar vara inlämnade till 

kommunstyrelsens ledningskontor eller uppdrag vara utförda. 
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Förslag till yttrande 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen tillstyrker i huvudsak KSAU:s 

förslaget på drift- och investeringsramar för 2022-2024. Nu när nämnden 

har en egen förvaltning behöver dock vissa justeringar att göras. 

• Budget för kalkning av sjöar bör flyttas till Samhällsbyggnads-

nämnden då personal som arbetar med detta är placerade i deras 

organisation. 

• Budget för kostnader för vissa kopieringsmaskiner (ca 45 tkr) bör 

flyttas från SBN till TTN 

• Kostnader för ledning (ca 100 tkr) som flyttades från TTN till 

SBN i samband med att det bildades en ny förvaltning bör återgå 

till TTN. SBF utför inte längre ledningsuppdrag för TTN och 

kostnaden ligger numera i sin helhet på TTF. 

 

Förslag till beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden lämnar in yttrande över förslag på drift- 

och investeringsbudget för 2022-2024 enligt förvaltningens förslag.  
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§ 13 Dnr 2021-00306  
 
Mål och budget 2022-2024 - förslag på drift- och 
investeringsbudget samt KF mål 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Christian Westas informerade om framtaget förslag till 
budget 2022-2024. 
 
Kvalitetsstrateg Åsa Holmberg informerade om mål och indikatorer 
2022-2024.  
 
Utifrån det framtagna förslaget till Mål och budget 2022-2024 ska 
nämnderna lämna reaktioner på förslaget.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till Mål och budget 2022-2024 godkändes för att skickas ut till 
nämnderna för reaktioner senast den 23 april 2020. 
 
Liselotte Eriksson (S) och Ida Edström (S) deltog inte i beslutet.  
 
 
 



 

Upprättad av: Upprättad av 

Diarienummer: Diarienummer 

 

 

Mål och Indikatorer 2022-2024 
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Vision Karlskoga 
Det välkomnande, kloka och innovativa Karlskoga. 

Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid. Tillsammans gör vi som lever, verkar och bor 
i Karlskoga vår vision till verklighet. 

Visionen talar till de människor som berörs av den och behöver förverkligas med gemensamma 
krafter. Karlskoga kommun, genom fullmäktiges mål ska spegla politikens intentioner och bidra till att 
Karlskoga når ambitionen i visionen. 

Målstyrning och kommunfullmäktiges ambition 
Fullmäktigemålen följs upp i augusti samt i årsredovisningen. Måluppfyllelsen för fullmäktigemålen 
bygger på en bedömning utifrån resultaten av fullmäktiges indikatorer.  

Delmålen sätts upp som en utmanande men realistisk nivå att uppnå i slutet av den givna tidplanen. 

Kommunfullmäktiges slutliga mål är alltid 100% eller motsvarande beroende på mätmetod, (kan ex. 
vara 0% eller plats 1). 

 

MÅL 

Mål 1. En god start 
Karlskoga minskar barngrupperna i förskolan och välkomnar privata initiativ. Hundra procent av 
barnen i Karlskoga ska ha godkända kunskaper i svenska och matematik när man lämnar lågstadiet. 
Alla elever som går ut grundskolan ska vara behöriga till gymnasiestudier. 

Indikator Kön Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Delmål 

Personaltäthet, 
inskrivna 
barn/årsarbetare, 
kommunal regi, 
antal 

Alla 5,7 5,7 5,0 5,1 

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

Alla 66% 67%  80% 

Kvinnor 71% 80%   

Män 61% 55%   

Elever i åk 3 Alla 64% 62%  75% 
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som deltagit i 
alla delprov som 
klarat alla 
delprov för 
ämnesprovet i 
matematik, 
hemkommun, 
andel (%) 

Kvinnor 65% 67%   

Män 64% 57%   

Elever i åk 9 
som är behöriga 
till 
yrkesprogram, 
kommunala 
skolor, andel 
(%) 

Alla 75% 70% 78% 85% 

Kvinnor 75% 73% 78%  

Män 74% 66% 79%  

 

Mål 2. Ett gott liv 
Alla i Karlskoga som kan, ska arbeta eller studera utifrån sina egna förutsättningar. Vägen till ett gott 
liv börjar med en egen inkomst. Den psykiska ohälsan ska minska. Boende ska präglas av trygghet, 
attraktivitet och vara utan segregation. 

Indikator Kön Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Delmål 

Vuxna 
biståndsmottagare med 
långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av 
befolkningen 

Alla 1,8% 1,7% 1,8% 1,0% 

Kvinnor 1,9% 1,6% 1,6%  

Män 1,7% 1,7% 1,7%  

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

Alla 42% 25% 37% 30% 

Kvinnor 50% 20%   

Män 37% 30%   

Trångboddhet i 
flerbostadshus, enligt 
norm 2, andel (%) 

Alla 17,1 17,2% 17,3% 16,0% 

Kvinnor 18,1 16,6% 16,5%  

Män 16,1 17,8% 18,1%  

Andel ungdomar i 
gymnasiet år 1 som 
anger att de mår bra 
varje dag/ofta, andel (%) 

Alla 92% 87% 86% 90% 

Kvinnor 86% 81% 81%  

Män 97% 91% 91%  

Andel ungdomar i Alla 93% 96% 95% 98% 
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gymnasiet år 1 som ser 
positivt på framtiden 
stämmer mycket 
bra/ganska bra, andel 
(%) 

Kvinnor 95% 95% 93%  

Män 91% 96% 96%  

Gymnasieelever med 
examen inom 4 år, 
hemkommun, andel (%) 

Alla 71% 70% 67% 76% 

Kvinnor 80% 73% 69%  

Män 62% 67% 66%  

Otrygghet vid 
utevistelse sen kväll i 
det egna 
bostadsområdet. Andel 
av befolkningen (16-84 
år) som uppger att de är 
mycket/ganska otrygga 
eller som avstår från att 
gå ut på grund av 
otrygghet 

Alla 31% 29% 33% 24% 

Kvinnor 38% 39% 45%  

Män 22% 17% 23%  

Karlskoga kommuns 
tillgänglighetsarbete - 
Humanas 
tillgänglighetsbarometer, 
placering ranking 

Alla 11 5  5 

 

Mål 3. Ett gott näringslivsklimat 
Karlskoga ska rankas bland de 100 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs kommunranking. 
Företagare och företagsamma personer skapar tillväxt och ska bemötas med smidighet och respekt. 
Tillväxten säkrar framtida välfärd i Karlskoga kommun. Större frihet för alternativa driftsformer i 
kommunen. 

Indikator Kön Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Delmål 

Byggklar mark 
för handel och 
industri 
(inklusive el, 
vatten och 
avlopp), hektar 

Alla 14 13 23 20 

Planlagd mark 
för handel och 
industri, hektar 

Alla 29 28 35 40 

Företagsklimat 
enl. Svenskt 
Näringsliv, 
ranking 

Alla 188 227 177 100 
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Företagsklimat 
enl. ÖJ (Insikt) 
- Totalt, NKI 

Alla 78 74 78 80 

 

Mål 4. Ett gott miljöarbete 
Karlskoga utvecklas utan att äventyra kommande generationers möjligheter att leva i en god miljö. 
Prioriterat är att klimatsäkra upphandling, bostäder och energi. Den framtida vattenkvaliteten ska 
säkerställas. 

Indikator Kön Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Delmål 

Matsvinn vid 
servering av mat i 
kommunens regi 
(kg/100 portioner) 
(exklusive 
matlådor) 
tallrikssvinn + 
serveringssvinn 

Alla    4,20 

Procentuell 
minskning av 
inköpt energi i 
lokaler ägda av 
Karlskoga kommun, 
per kvadratmeter, 
normalårskorrigerat, 
basår 2009 (%) 

Alla 17% 19% 20% 22% 

Minskning av 
energi, el och 
uppvärmning i 
lokaler ägda av 
Karlskoga 
kommunala 
bostadsbolag i 
procent, per 
kvadratmeter, 
normalårskorrigerat 

Alla 0,1% 2,6% 1,2% 2,0% 

Hushållsavfall som 
samlats in för 
materialåtervinning, 
inkl. biologisk 
behandling, andel 
(%) 

Alla 42% 42% 37% 45% 
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Mål 5. Ett gott åldrande 
I Karlskoga har de äldre ett aktivt och innehållsrikt liv utifrån sina egna önskemål. Den oönskade 
ensamheten ska minska och tryggheten ska öka. Valfrihet när det gäller boende och tjänster. 

Indikator Kön Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Delmål 

Boendeplatser i 
särskilt boende 
som erbjuder 
minst två 
organiserade och 
gemensamma 
aktiviteter under 
vardagar, andel 
(%) 

Alla 100%  100% 100% 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg - 
besväras av 
ensamhet 
kommun, andel 
(%) 

Alla 58% 53% 29% 50% 

Kvinnor 58% 56% 29%  

Män 56% 46% 28%  

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg - 
besväras ofta av 
ensamhet, andel 
(%) 

Alla 20% 17% 8% 20% 

Kvinnor 22% 18% 8%  

Män 15% 14% 6%  

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg - 
trygghet, andel 
(%) 

Alla 91% 88% 98% 95% 

Kvinnor 91% 87% 98%  

Män 91% 88% 98%  

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg - 
trygghet, andel 
(%) 

Alla 86% 86% 97% 95% 

Kvinnor 86% 83% 97%  

Män 86% 94% 97%  

Kvalitetsaspekter 
särskilt boende 
äldreomsorg, 
andel (%) av 
maxpoäng 

Alla 85%  100% 85% 
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 www.karlskoga.se 

KSAU seminarium 29 april 2021 (halvdag) 
 
Endast KSAU ledamöter, KD, HR chef, kommunsekreterare, 
kvalitetsutvecklare och EC deltar hela seminarium.  
 
Varje nämnds presidium och förvaltningschef deltar endast på 
angiven tid.  Ev. sänds hela seminarium via Teams. 
 
 
Plats: KS-salen 
 
08.00 – 08.10 KSAU inledning 
 
08.10 – 08.20 Kommunfullmäktige 
 
08.20 – 08.40 Gymnasienämnden 
 
08.40 – 09.00  Socialnämnden 
 
09.00 – 09.20 Folkhälsonämnden 
 
09.20 – 09.40 Myndighetsnämnden 
 
09.40 – 10.00 Kultur- och föreningsnämnden 
 
Kaffe 
 
10.30 – 10.50 Barn- och utbildningsnämnden 
 
10.50 – 11.10 Samhällsbyggnadsnämnden   
 
11.10 – 11.30 Kommunstyrelsen 
 
11.30 – 12.00  KSAU summering  
 
 
 
 
 



Anvisning, samordning och rapportering av fullmäktiges mål och 
indikatorer 2022-2024 
Målnivå för kommunfullmäktiges mål anges som delmålsnivå, detta för att förtydliga att 
fullmäktige alltid strävar efter en högre kvalitetsutveckling och har som ambition att slutligen 
nå ex. 100 %, plats 1 eller 0 % beroende på indikatorns karaktär.  
 
Målnivån för indikatorn som tillhör fullmäktigemålet är satt till slutåret i processen d.v.s. år 
2024, bedömning av utfall och resultat för delår- och årsredovisning sker i relation till 
delmålsnivå för 2024. I praktiken befinner vi oss mitt uppe i en mandatperiod som ska 
utvärderas och sammanfattas 2022, samtidigt som vi för första gången fått en första 
årsuppföljning på dessa mål och indikatorer. Med utgångspunkt utifrån detta uppmanas 
nämnderna att vara återhållsamma med att öka ambitionsnivåerna för indikatorerna.  
Ansvarig nämnd för indikatorn ger förslag på om de anser att indikatorns nivå bör ökas eller 
minskas och motiverar orsak till detta.  
 

Samordning och rapportering av kommunfullmäktiges indikatorer till 
kommunfullmäktige i års- och delårsrapportering 
Att ansvara för samordning och rapportering innebär att nämnden har huvudansvar för att 
inhämta rätt data, genomföra en kvalitetssäkrad analys av utfall och rapportera till 
kommunfullmäktige. Övriga nämnder som inte har samordningsansvar för indikatorerna kan i 
flera fall ändå ha ett stort ansvar att bidra till analys och aktiviteter som leder till önskat utfall.  
 
Kommunfullmäktigemål 1 
Samtliga indikatorer samordnas och rapporteras av barn och utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktigemål 2 
Indikator ett och två, vuxna biståndsmottagare samt personer som lämnat 
etableringsuppdraget samordnas och rapporteras av socialnämnden. 
Indikator tre trångboddhet i flerbostadshus samordnas och rapporteras av kommunstyrelsens 
ledningskontor efter inhämtande av Karlskogahem AB. 
Indikator fyra, fem och sex, ungdomar i gymnasiet som mår bra, ungdomar i gymnasiet som 
ser positivt på framtiden samt gymnasielever med examen samordnas och rapporteras av 
gymnasienämnden. 
Indikator sju, otrygghet vid utevistelse samordnas och rapporteras av kommunstyrelsens 
ledningskontor. Indikator åtta tillgänglighetsarbete samordnas och rapporteras av 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Kommunfullmäktigemål 3 
Samtliga indikatorer samordnas och rapporteras av kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktigemål 4 
Indikator ett, matsvinn samordnas och rapporteras av folkhälsonämnden. 
Indikator två, procentuell minskning av inköpt energi samordnas och rapporteras av 
samhällsbyggnadsnämnden. 
Indikator tre, minskning av energi i Karlskogas kommunala bolag Karlskogahem AB:s lokaler 
samordnas och rapporteras av kommunstyrelsen efter inhämtande av Karlskogahem AB 
Indikator fyra, hushållsavfall som samlas in för återvinning samordnas och rapporteras av 
kommunstyrelsen efter inhämtande från Karlskogaenergi och miljö AB. 



 
Kommunfullmäktigemål 5 
Samtliga indikatorer samordnas och rapporteras av socialnämnden. 
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Kommunstyrelsens ledningskontor 
 
Handläggare 
Christian Westas 

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS BANKGIRO 
691 83 Karlskoga Fakturahantering 0586-610 00 kommunstyrelsen@karlskoga.se 441-4736 
    
BESÖKSADRESS Box 50755 TELEFAX WEBBADRESS ORG NR 
Katrinedalsgatan 2-4 202 71 Malmö 0586-530 50 www.karlskoga.se 212000-1991 

 Kommunfullmäktiges presidium 
Samtliga nämnder (inkl. valnämnden) 
Samtliga förvaltningschefer 
 
För kännedom: 
Central samverkansgrupp 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  
på drift- och investeringsbudget för 2022-2024 
inklusive uppdrag 

 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gått igenom verksamhets-
resultat och ekonomiskt resultat på både kommunövergripande 
nivå och på styrelse/nämndnivå för 2020. Med det som 
utgångspunkt har kommunstyrelsens arbetsutskott utarbetat 
förslag på drift- och investeringsramar samt formulerat några 
uppdrag.  
 
Senast den 23 april 2021 ska nämndernas svar vara inlämnade 
till kommunstyrelsens ledningskontor eller uppdrag vara utförda. 
Ange diarienummer KS 2021-003061 i skrivelsen.  
 
Det fortsatta budgetarbetet ska utgå från oförändrad skattenivå för 
perioden 2022-2024.  
 
Befolkningsutvecklingen har varit marginellt förändrad under 
2020. Per 31 december 2020 uppgår Karlskogas befolkning till 
30 263 personer. Totalt har befolkningen minskat 118 personer 
under januari-december 2020. För att beräkna skatteunderlaget har 
följande befolkningssiffror per 1 november året innan använts: 

o 2022: 30 300 
o 2023: 30 400  
o 2024: 30 400  

 
Det finansiella överskottsmålet med överskott minst 2 procent i 
medelvärde av skatteintäkter och generella statsbidrag under två 
treårsperioder, dvs. under sex år med start 2017 tom 2022, skall 
uppnås i budgeten för 2022-2024. I detta förslag uppnås 
överskottsmålet 2022. 
  

 
1  Så att nämndens svar går att söka i KS diarium.  



   2 (10) 

 2021-03-08                        KS 2021-00306  
 
 

Det andra finansiella målet, likviditetsmålet, mäter investeringars 
självfinansieringsgrad under en rullande femårsperiod. 
Självfinansieringsgraden är ett mått på hur stor del av investeringarna 
som finansierats med de skatteintäkter som återstår när den löpande 
verksamheten betalats. Om målet uppnås innebär det i praktiken att 
kommunen finansierat alla investeringar utan att låna i bank.   
 
SCB:s sammanställning av bokslut för 2020 visar att verksamhetens 
resultat för kommunerna uppgick till 30,0 miljarder kronor för 2020. 
Det var en förbättring med 22,9 miljarder kronor jämfört med 2019.  
 
Verksamhetens nettokostnad ökade med 6,7 miljarder kronor, men 
kompenserades av en kraftig ökning av generella statsbidrag och 
utjämning som ökade med 26,0 miljarder kronor. Det beror främst på 
den stora ökningen av generella statsbidrag som utbetalats på grund av 
coronapandemin. 
 
6,9 procent av kommunerna redovisade ett negativt verksamhets-
resultat för 2020. Det var betydligt färre än året före då 40,7 procent 
av kommunerna redovisade ett negativt verksamhetsresultat. 
 
16 kommuner hade ett negativt årsresultat 2020. För 2019 hade 62 
kommuner negativt årsresultat. 
 
Huvudproblemet för Karlskoga kommuns del innan 2020 var att 
skatteintäkterna inte ökade i samma takt som tidigare samtidigt som 
verksamhetens nettokostnader fortsatte att öka. Under 2020 skedde ett 
trendbrott då verksamhetens nettokostnader för första gången på 
många år minskade (-2,1 %) jämfört med året innan. Förklaringen var 
att personalkostnaderna 2020 minskade med 31 mnkr jämfört med 
2019, vilket motsvarade en minskning med -2,0 %. Tyvärr beror 
trendbrottet på effekter av Coronapandemin och huvudproblemet är 
inte löst.  
 
I detta förslag till driftbudget 2022 ökar skatteintäkterna och de 
generella statsbidragen totalt med 3,8 procent jämfört med driftbudget 
2021. Den relativt höga siffran beror på att vi börjar återhämtningen 
på en mycket låg nivå. SKR prognos för 2020 visade den lägsta 
skatteunderlagstillväxten på 10 år. Endast en marginell förbättring 
skedde för prognosen 2021. Allt detta är en effekt av den kraftiga 
konjunkturnedgång pandemin utlöst.  
 
Inga generella effektiviseringar kommer att behövas 2022. Nedan 
följer mer detaljer kring budgetförutsättningarna 2022-2024. 
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Budgetförutsättningar 2022-2024 
• Senaste skatteunderlagsprognosen från 18 februari 2021 visar en förbättring generellt 

för alla Sveriges kommuner. Detta beror på att vi börjar återhämtningen på en mycket 
låg nivå. SKR prognos för 2020 visade den lägsta skatteunderlagstillväxten på 10 år. 
Endast en marginell förbättring skedde för prognosen 2021. Allt detta är en effekt av 
den kraftiga konjunkturnedgång pandemin utlöst. För Karlskogas del ökar 
skatteintäkterna och de generella statsbidragen totalt med 3,8 procent till 2022, vilket 
motsvarar +72,3 mnkr jämfört med innevarande års driftbudget 2021 beslutad av KF 8 
december 2020. 
 

• I senaste KPA pensionsprognos från 19 februari 2021 ökar pensionskostnaderna med 
ca 2,4 mnkr för 2022, ligger konstant 2023 samt ökar med hela 9,8 mnkr för 2024.  
 

• Internräntan föreslås 2022 vara oförändrad 4 % för samtliga verksamheter förutom för 
Gymnasienämnden samt nya produktionsköket gemensamt med Degerfors kommun 
för Folkhälsonämnden. Där används motsvarande SKR:s rekommendation som i 
skrivande stund är 1,00 % för 2022 vilket är en sänkning med 0,25 % jämfört med 
tidigare nivå. 
 

• Samtliga nämnder får 2022 fortsatt ökad driftram med +1% jämfört med 2021 års 
driftram. Total ökning till samtliga nämnder för detta blir +17,3 mnkr. Ansvaret för 
löneökningar fortsätter att ligga hos nämnderna. Modellens fördelar är långsiktighet, 
goda planeringsmöjligheter och större flexibilitet i lönesättning per nämnd. Nackdelar 
är att det kräver konstanta effektiviseringar varje år vilket ställer krav på 
förvaltningsledning. Löneöversyn från 2022 ligger således redan utfördelad utom för 
FHN och fastighetsavdelningen på SBN där den fortsatt finns under 
finansförvaltningen pga. köp-sälj modell. 

 
• Stor satsning genomförs 2022 och framåt på projektet 32 000 invånare år 2025. Gäller 

både driftbudgeten och investeringsbudgeten. Värt att påpeka, att för varje +100 
invånare i Karlskoga kommun så ger utjämningssystemet ca +5,1 mnkr per år i ökade 
generella statsbidrag första två åren. Från år tre försvinner det s.k. förskottet genom 
utjämningssystemet och nettoresultatet från faktisk skatteintäkt mot faktisk kostnad fås 
invånare för invånare. 
 

• Folkhälsoförvaltningen föreslås få höja priset motsvarande de löneökningar som 
belastar verksamheterna kost och städ. Köpande förvaltningar kompenseras för 
löneökningen. Löneöversyn 2022 för anställda på Folkhälsoförvaltningen ligger 
fortsatt under finansförvaltningen pga. köp-sälj metoden. Enligt reviderade 
samverkansavtalet mellan Degerfors och Karlskoga kommun från 1 april 2019 
särbehandlas råvarukostnadsökning. Detta innebär att om utfall överskrider budget vid 
samma volym, kompenseras nämnden från båda kommunerna. 

 
• Folkhälsonämnden föreslås få 2 mnkr per år i ramanslag för Ungdomens hus/ 

Trainstation. Detta föreslås bli ett treårigt projekt under perioden 2021-2023. För 
2022-2023 föreslås kommunbidrag på 2 mnkr per år som delfinansiering enligt det 
förslag som rapporterades till KSAU den 25 februari 2021. 2021 finansieras separat. 
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• Barn och utbildningsnämnden (BUN) föreslås få satsning för att få ned antal barn per 

förskole avdelning för att uppfylla fullmäktigemål 1. För att få ned antal barn med 0,5 
barn per avdelning behövs två avdelningar med personal vilket motsvarar 4 mnkr. 
BUN får dessa 4 mnkr 2022 och ytterligare 4 mnkr 2023. Se mer i 
investeringsbudgeten under BUN. 

 
• Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) föreslås inte få höja hyran p.g.a. den låga 

inflationsnivån Istället föreslås en kraftig satsning i investeringsbudgeten på 
upprustning av fastigheter generellt med 211 mnkr under hela perioden 2022-2028 (se 
position 1, 2 och 5 i investeringsbudgetens flik för SBN). Dessutom tillkommer 
moderna lärmiljöer för 52 mnkr. Hyrespåverkan står finansförvaltningen för i detta 
upplägg.  

 
• Löneöversyn 2022 för anställda på fastighetsavdelningen på SBN ligger fortsatt under 

finansförvaltningen pga. köp-sälj metoden. 
 

• Kommunfullmäktiges mål 2022-2024: Mål 1 En god start, Mål 2 Ett gott liv, Mål 3 Ett 
gott näringslivsklimat, Mål 4 Ett gott miljöarbete, Mål 5 Ett gott åldrande 

 
• Fullmäktigemålen med tillhörande indikatorer redovisas i bilaga 1, Fullmäktigemål 

och indikatorer 2022-2024.  
 

• Anvisning till nämnder för synpunkter och förslag på målnivå för 
kommunfullmäktiges indikatorer i bilaga 4. Ansvarig nämnd för indikatorn ger förslag 
på om de anser att indikatorns nivå bör ökas eller minskas och motiverar orsak till 
detta.  
 

Ramar för drift och investeringar 2022-2024 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättat ett preliminärt förslag till drift- och 
investeringsramar för respektive nämnd. Bifogat finns också förklaringar till förändringar 
av driftramarna mellan åren.   
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Preliminära driftramar per 2021-03-08: 
Driftsbudget (tkr) Budget 

2021
Budget 

2022
Plan  
2023

Plan  
2024

Enligt KF beslut 
8 dec 2020

KSAU förslag 
5 mars 2021

Differens 2022 
mot 2021

Kommunfullmäktige och revision 8 980 9 010 30 9 026 9 042
Kommunstyrelsen 140 082 147 749 7 667 149 606 149 064
Ö:a V-d överf nämnd 3 454 3 539 85 3 539 3 539
Administrativ nämnd 6 708 6 908 200 7 108 7 308
Valnämnd 30 600 570 0 0
Socialnämnden 721 318 738 117 16 799 763 298 771 231
Barn- och utbildningsnämnden 541 742 558 052 16 311 571 233 584 145
Gymnasienämnd 170 577 175 100 4 523 176 851 178 620
Kultur- och föreningsnämnden 80 289 81 964 1 675 84 484 85 428
Samhällsbyggnadsnämnden 47 427 48 359 931 48 711 49 198
Tillväxt- och tillsynsnämnden 8 402 8 570 168 8 656 8 742

Folkhälsonämnden - egen driftram 3 936 7 319 3 383 7 319 5 319
Folkhälsonämnden - driftram att 
fördela på köpande nämnder -2 523 575 3 098 725 825

KF Verksamhetspott 10 000 10 000 0 10 000 10 000

Summa verksamhetskostnader 1 740 423 1 795 863 55 440 1 840 556 1 862 462
3,2%

Finansförvaltning 1 746 960 1 815 698 68 738 1 858 158 1 875 368
3,9%

Årets resultat 6 537 19 835 13 298 17 602 12 906  
 
 

Preliminär resultaträkning per 2021-03-08: 
Resultatbudget (tkr) Budget 

2021
Budget  

2022
Plan  
2023

Plan  
2024

Enligt KF 
beslut 8 dec 

2020

KSAU förslag 5 
mars 2021

Nettokostnader, verksamhet -1 740 423 -1 795 863 -1 840 556 -1 862 462
Pensioner inkl motbokn -78 498 -66 427 -66 592 -77 356
Löneökningar -34 356 -18 437 -21 877 -28 020
Skatteväxling trafik åter 1 600 1 600 1 600 1 600
Resultatbuffert 0 0 0 0
Motbokning kapitalkostnader 72 305 64 854 70 360 75 572
Avskrivningar -97 390 -121 487 -129 647 -140 117

Verksamhetens nettokostnad -1 876 763 -1 935 759 -1 986 712 -2 030 783

Skatteintäkter (Inv 30 300, Cirk. 21:12_2021-02-18) 1 446 452 1 516 352 1 554 447 1 593 822
Generella statsbidrag (Inv 30 300, Cirk. 21:12_2021-02-18) 450 348 452 742 447 367 447 367
Finansiella intäkter 7 000 7 000 23 000 23 000
Finansiella kostnader -20 500 -20 500 -20 500 -20 500
Resultat efter finansiella poster 6 537 19 835 17 602 12 906

Extraordinära poster

Årets resultat 6 537 19 835 17 602 12 906

Årets resultat i % av skatt+gen statsbidr 0,3% 1,0% 0,9% 0,6%
Summa skatteintäkter+gen statsbidrag 1 896 800 1 969 094 2 001 814 2 041 189

Förändring av skatteintäkter+gen statsbidrag i % mot 
föregående år 

1,0% 3,8% 1,7% 2,0%

KF mål: överskott +2 % över 6 år 5 690 9 845 40 036 40 824
Delta KF mål jmf Årets resultat 847 9 990 -22 434 -27 918  
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Preliminärt förslag på förändringar av driftramar per 2021-03-08: 

Ramförändringar 2022 2023 2024
(Tkr, + ökar kostnader, - minskar kostnader)  

Kommunfullmäktige och revision
1 Nya poster 2022

Driftkostnadseffekt enligt inv budget 2022 15 16 16

Summa per år KF och revision 15 16 16

Kommunstyrelsen
1 Poster 2022 - tidigare beslut mm

Användande av byggbonus avslutas, KF beslut 2020 (efter 2 år dvs 
återförs 2022) 1 169

Ökad satsning på trygghet och säkerhet 2021 - återförs 2022 -5 000
KS oförutsett ökades 2021, återförs 2022 (7500-2500=5 000) -2 500
Löneöversyn tom våren 2021 494
KS oförutsett minskas för "Jobblinjen" enl KS beslut 22 sept 2020 
(5000-1200=3 800) under 2022 -1 200 1 200

Finansiering "Jobblinjen" organisatoriskt under KD enl KS beslut 22 
sept 2020 under 2022 1 200 -1 200

2 Nya poster 2022 
Driftkostnadseffekt inv budget 2022 617 686 262
Ökad ram 1% generellt 1 406 1 477 1 496
BRT - driftsbidrag enl. budget 2021-2023 (pensionskostnader 
minskar på finansförvaltningen vilket delvis väger upp denna 
kostnadsökning).

281 693 700

Projektmedel för 32 000 invånare år 2025 5 000
Projekt Nätpolarna 2021-2023 3 000 -3 000
KS oförutsett ökas generellt (från 3 800 till 5 000) 1 200
KSO oförutsett ny post 1 000
KS reserv för extra föreningsstöd endast 2022 1 000 -1 000

Summa per år KS 7 667 1 856 -542

Ö:a Värmlands överf nämnd
1 Nya poster 2022

Ökning Kgas del enl budgetbeslut i ÖFN (§ XX, 2020-0X-XX), 
belopp ej klart ännu 85

Summa per år Ö:a Värmlands överf nämnd 85 0 0

Administrativ nämnd
1 Nya poster 2022

Ökade driftkostnader från Kristinehamn, Kgas del, belopp ej klart 
ännu 200 200 200

Summa per år Administrativ nämnd 200 200 200

Valnämnd
1 Nya poster 2022

Val till riksdag, landsting och kommun 2022 595 -600
Uppgradering IT system Valman KF beslut 2021, återförs 2022 -25

Summa per år Valnämnden 570 -600 0  
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Ramförändringar 2022 2023 2024
(Tkr, + ökar kostnader, - minskar kostnader)  

Socialnämnden
1 Poster 2022 - tidigare beslut mm

Löneöversyn tom våren 2021 9 930
Budgetflytt 2021 restauranger enl KF beslut 19 maj 2020 -1 350
Nickkällan fortsatt drift enl KS beslut 12 jan 2021 620

2 Nya poster 2022
Driftkostnadseffekt inv budget 2022 300 17 800 300
Ökad ram 1% generellt 7 299 7 381 7 633

Summa per år SOC 16 799 25 181 7 933

Barn- och utbildningsnämnden
1 Poster 2022 - tidigare beslut mm

Löneöversyn tom våren 2021 6 736

2 Nya poster 2022 
Driftkostnadseffekt inv budget 2022 4 090 7 600 7 200
Ökad ram 1% generellt 5 485 5 581 5 712

Summa per år BUN 16 311 13 181 12 912

Gymnasienämnden
1 Poster 2022 - tidigare beslut mm

Löneöversyn tom våren 2021 934

2 Nya poster 2022
Driftkostnadseffekt inv budget 2022 540 0 0
Ökad ram 1% generellt (Karlskogas del) 1 715 1 751 1 769
Förändring av nyckeltal Kgas del ökar 0,6% - Kgas del 77,3%  och 
Dgfs del 22,7% 1 334

Summa per år GYMN 4 523 1 751 1 769

Kultur- och föreningsnämnden
1 Poster 2022 - tidigare beslut mm

Löneöversyn tom våren 2021 467

2 Nya poster 2022
Driftkostnadseffekt inv budget 2022 400 1 700 100
Ökad ram 1% generellt 808 820 845

Summa per år KFN 1 675 2 520 945  
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Ramförändringar 2022 2023 2024
(Tkr, + ökar kostnader, - minskar kostnader)  

Samhällsbyggnadsnämnden
1 Poster 2022 - tidigare beslut mm

Löneöversyn tom våren 2021 582

2 Nya poster 2022
Driftkostnadseffekt inv budget 2022 (exkl internhyra) -131 -131 0
Ökad ram 1% generellt 480 484 487
Löneöversyn 2022 ligger under finansförvaltningen för fastighets 
avd. anställda

Summa per år SBN 931 353 487

Tillväxt- och tillsynsnämnden
1 Poster 2022 - tidigare beslut mm

Löneöversyn tom våren 2021 83

2 Nya poster 2022
Ökad ram 1% generellt 85 86 87

Summa per år TTN 168 86 87

Folkhälsonämnden
1 Poster 2022 - tidigare beslut mm

Justering 2021 köpande förvaltning 2 373
Återinför mjölk som måltidsdryck på gymnasiet (KS beslut 9 mars 
2021) 75

Budgetflytt 2021 restauranger enl KF beslut 19 maj 2020 1 350
Löneöversyn tom våren 2021 (endast folkhälsoenheten) 33

2 Nya poster 2022
Driftkostnadseffekt inv budget 2022 (tas ut på köpande förvaltn.) 650 150 100
Ungdomens hus / Trainstation - 3 årigt (2021-2023) kommunbidrag 
som delfinansiering enligt förslag rapporterad till KSAU 25 feb 2021

2 000 -2 000

Löneöversyn 2022 ligger under finansförvaltningen för FHN och 
delas ut efter utfall till köpande förvaltningar.

Delsumma per år FHN att fördela till köpande förvaltningar: 575 725 825

Delsumma per år FHN ordinarie driftram: 7 319 7 319 5 319

2022 2023 2024  
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Preliminär investeringsbudget 2022-2028 per 2021-03-08: 

 
 
För detaljer per nämnd se bilaga 2, Investeringsbudget per nämnd 2022-2028. 

 

Nya uppdrag till enskilda nämnder  
Ansvarig 
nämnd  

Uppdrag Rapporteras 
senast 

Socialnämnden Socialnämnden får i uppdrag att genomföra en 
grundlig behovsutredning inför byggandet av ett 
nytt vårdboende i egen regi. I förslaget till 
investeringsbudget 2022-2028 ligger vårdboendet 
som position 1 under ”SNs uppdrag till SBN” 
(flik SN). Driftkostnadseffekten för ett nytt 
vårdboende enligt förslaget är av sådan dignitet 
att det skulle kunna påverka kommunens framtida 
skattesats. Behovsutredningen ska godkännas av 
kommunstyrelsen. Rapportering till 
kommunstyrelsen ska ske senast februari 2022. 

Kommunstyrelsens 
sammanträde 
februari 2022 

Samtliga nämnder 
och kommunala 
bolag 

Ansvarig nämnd ger synpunkter och förslag på 
målnivå för kommunfullmäktiges indikatorer. 
Nämnden anger om indikatorns nivå bör ökas 
eller minskas utifrån föreslagen delmålsnivå 2024 
samt motiverar orsak till justeringen. Se underlag 
bilaga 1 och 4. 
 

2021-04-23 

 
 
 
 
 

Förvaltning 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa
Kommunstyrelsen 15 584 8 650 11 110 7 300 4 300 4 300 6 800 0 58 044
KS uppdrag till SBN 34 150 40 850 54 700 51 900 87 500 22 000 0 0 291 100
Kommunfullmäktige 100 0 100 0 100 0 100 0 400
Socialnämnden 4 400 10 300 7 150 8 920 3 950 4 450 3 700 0 42 870
SN uppdrag till SBN 750 6 000 84 000 85 000 0 0 0 0 175 750
Barn- och utbildningsnämnden 4 500 4 100 3 500 4 500 4 500 4 500 4 500 0 30 100
BUN uppdrag till SBN 1 000 120 000 80 000 22 000 50 000 10 000 10 000 0 293 000
Gymnasienämnden 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 0 17 500
GN uppdrag till SBN 6 000 0 0 0 0 0 0 0 6 000
Kultur- och föreningsnämnden 1 210 1 220 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 7 430
KFN uppdrag till SBN 3 080 4 320 8 200 9 100 0 0 0 0 24 700
Folkhälsonämnden 2 100 1 900 2 000 1 950 1 950 1 950 1 950 0 13 800
FHN uppdrag till SBN 2 100 2 000 3 000 1 000 500 500 500 0 9 600
Myndighetsnämnden 0 0 50 0 0 50 0 0 100
Samhällsbyggnadsnämnden 191 820 120 170 102 670 90 720 161 720 142 720 68 720 300 000 1 178 540

Summa 269 294 322 010 359 980 285 890 318 020 193 970 99 770 300 000 2 148 934

Investeringsplan 2022 - 2028 (tkr)
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Nämndernas svar och uppdrag till mål och budget 
Senast den 23 april 2021 lämnas respektive nämnds svar in till kommunstyrelsens 
ledningskontor. Svaren skickas till KS diarium, christian.vestas@karlskoga.se och 
asa.holmberg@karlskoga.se  Ange diarienummer KS 2021-00306 i skrivelsen.  
 
 
Onsdagen den 29 april 2021 redovisas nämndernas svar/uppdrag för kommunstyrelsens 
arbetsutskott på seminarium enligt bifogat tidsschema, se bilaga 3.  
 
 
Bilagor 
1. Fullmäktigemål och indikatorer för 2022-2024  
2. Investeringsbudget per nämnd 2022-2028 (KSAU förslag 5 mars 2021). 
3. Tidsschema för 29 april 2021 KSAU seminarium (obs! halvdag). 
4. Anvisning, samordning och rapportering av fullmäktiges mål och indikatorer 2022-

2024 
 

 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Christian Westas  / Åsa Holmberg 
Ekonomichef  /Kvalitetsstrateg 
Tel 614 70  Tel 613 30 

mailto:christian.vestas@karlskoga.se
mailto:christian.vestas@karlskoga.se
mailto:asa.holmberg@karlskoga.se
mailto:asa.holmberg@karlskoga.se
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