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Förslag till Mål och budget 2019-2021 för Karlskoga 

 

Ny ledning & nya styrformer 

Vi är beredda att leda Karlskoga från 1 januari 2019!  

 
 
Karlskoga har möjlighet att utvecklas och nu måste vi bygga upp förtroendet från grunden. 

Alliansen i Karlskoga sätter människan i centrum. Vår politik syftar till att bygga en kommun 

som tar tillvara på varje människas förmåga. Där alla får förutsättningar att växa och skapa 

och där vi gemensamt strävar efter trygghet och sammanhållning. En kommun där alla tar 

ansvar. Det kräver ett politiskt ledarskap som syns och som vill och kan kommunicera med 

medborgarna. Vi ser att ribban för vad som kan uppnås kan höjas. Det måste finnas ledarskap 

som driver utveckling och involverar medarbetarna.  Vi tror på ett ledarskap med förmågan att 

kommunicera mål och som visar intresse för hur medarbetarna kan bidra till utveckling och 

måluppfyllelse. Utmaningen är att hitta balans mellan kraven att tillgodose uppställda mål och 

tilldelade resurser samt verka för en lärande organisation som växer och utvecklas 

tillsammans med medarbetarna. Vara chef och ledare i Karlskoga kommun ska innebära ett 

aktivt val och bygga på en vilja till utveckling. För Alliansen innebär ett attraktivt Karlskoga 

att människor som bor i kommunen har möjlighet att göra egna val. Det handlar också om de 

förutsättningar som kommunen skapar för näringslivet, med en miljö som utvecklar som gör 

det enkelt och okomplicerat att driva verksamheter i Karlskoga. Karlskoga kan mer och för att 

åstadkomma en förändring krävs ett utvecklingsinriktat ledarskap i såväl den politiska som 

förvaltningsmässiga ledningen. Alliansen står för en utveckling som är helt nödvändig för 

förnyelsen av Karlskoga! 

 

  

 

Tony Ring (M)     Inga-Lill Andersson (C)     Anna Blomquist (KD)     Anneli Lyckeborn (L) 
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Vi förenklar, förtydligar och förbättrar styrningen 

 

Ska Karlskoga vara attraktivt behövs en ledning med förmågan att göra kloka prioriteringar. 

En politik som tar ansvar för att verksamheten finansieras via skatter och avgifter, och att 

kommunens lånebörda begränsas. Vi tar vårt ansvar! Det är ett politiskt ansvar att göra 

ekonomiska prioriteringar och vi tar det gärna. Vi ser behov av en modell som förenklar 

målstyrningen. Vi vill ha mer fokus på vad som ska uppnås med uppsatta mål och på vad som 

avvikelserna beror på. Vi förtydligar de ekonomiska spelreglerna som gäller med en 

resursfördelningsmodell. En modell ska utvecklas där det tydligt framgår hur verksamheter 

ska tilldelas resurser utifrån förändringar i efterfrågan för olika verksamheter. Vi ser att där en 

köp-säljmodell tillämpas behöver modellen renodlas och inte blandas upp med 

anslagsfinansiering. Karlskoga behöver förbättra ekonomistyrningen med en finansieringsplan 

när detaljplaner fastställs. Investeringar ska bygga på en tioårig planeringshorisont. Vi 

förbättrar styrningen och har mod att prioritera. Det politiska ledarskapet måste se till 

helheten och klara att göra nödvändiga prioriteringar.  Helheten innebär också att se till olika 

gruppers behov och efterfrågan måste förtydligas. En ny kommunledning innebär politiker 

med en förmåga att säga nej till satsningar som inte kan finansieras inom ramen för god 

ekonomisk hushållning. Karlskoga behöver fler privata aktörer som är beredda att driva 

verksamheter i kommunen men också medverka till ett variationsrikt bostadsbyggande. 

Näringslivet kan här spela en viktig roll i såväl etablering av bostäder som andra kommunala 

inrättningar och driften av de samma.  

 

 

 

Äldre 
 

Våra äldre blir allt friskare, lever längre och är mer medvetna.  Det kommer att ställas högre 

krav på att vi tar hand om våra äldre framöver. Bristen på äldreboende är allvarlig. Att åldras 

skall inte innebära att göra avkall på sitt sätt att leva. Karlskoga skall vara en kommun där det 

är tryggt att bli gammal. De äldre måste själva få vara med och bestämma hur man vill ha sin 

omsorg. Äldreomsorgen behöver i högre grad anpassas till de enskildas behov och önskemål 

som även kan variera från en dag till en annan. När man blir gammal ska man själv få välja 

hur man vill bo och vilken vård man vill ha. Man måste kunna lita på välfärden.  Vi behöver 

en värdighetsgaranti som är ett löfte på någonting utöver vad den enskilde har rätt till. 

Garantin skall ge ett konkret mervärde och man skall veta vad man kan förvänta sig. 

Äldreomsorg, vårdcentraler och sjukhus ska samverka och tillsammans skapa en vård och 

omsorg speciellt utformad utifrån den äldre individens behov. Vi vill öppna för fler aktörer 

inom vården. Det behövs också ett aktivt utvecklingsarbete i vården för att erbjuda vård av 

högre kvalitet, högre tillgänglighet och till att skapa ökad säkerhet kring läkemedel och hur de 

används. Region och kommun behöver arbeta nära samman i denna utveckling. 
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En skolmiljö för lärande 
 

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för Karlskoga är att kunna erbjuda 

utbildningsmöjligheter av hög klass. Det gäller allt från förskola till eftergymnasial 

utbildning. Skolmiljön i Karlskoga skall vara sådan att den låter tala om sig i Sverige och som 

lockar de bästa lärarna med utvecklingsmöjligheter. Med karriärtjänster, premierande av goda 

resultat och med mindre pappersarbete stärker vi läraren som ledare i klassrummet och gör 

yrket attraktivt igen. Avgörande för framgång är de goda lärarna som ges möjlighet att 

fokusera på utbildningen och att vara ledare i klassrummet. Detta kräver att de ges tid för 

planering, kompetensutveckling och kollegialt lärande och avlastas uppgifter som andra kan 

göra bättre. Rektorers och förskolechefers ledarskap har stor betydelse för att möjliggöra 

detta. Skolorna ska ge eleverna lugna och trygga studiemiljöer. En mycket viktig del i en 

trygg miljö är att bedriva ett effektivt arbete för att motverka kränkningar. Det är viktigt att 

alla skolor har ordningsregler som skapar lugn och trygghet och att dessa efterlevs. Skolorna 

ska vara rena och snygga, inomhus och utomhus. Arbetet för att motverka kränkning behöver 

stärkas, med tydliga handlingsplaner, så att det bedrivs systematiskt och omfattar både verbala 

och fysiska kränkningar, även de som sker via sociala medier. Löpande uppföljning och tidiga 

insatser krävs för att säkerställa att inga elever halkar efter eller tappar sugen och att 

utvecklingsrisker snabbt upptäcks och åtgärdas. Särskilda insatser krävs redan i årskurs ett för 

barn som har svårigheter med läsning och räkning. Fler elever har särskilda behov och det 

måste finnas resurser för skolorna att ge dem det stöd de behöver och har rätt till. Vi vill satsa 

på tidiga läsvanor, redan i förskola och förskoleklass. Barnens ordförråd har minskat kraftigt, 

därför måste både föräldrars läsning för barnen och läsning i skolan få större uppmärksamhet. 

Här har biblioteket och skolbiblioteken en mycket viktig roll som behöver förstärkas 

ytterligare. Ytterligare två faktorer som påverkar är tillgången på funktionella lokaler och 

ekonomiska resurser till lärohjälpmedel. Vi vill skapa en lugn och trygg skolmiljö som 

fokuserar på lärandet för att nå goda skolresultat. Ett kvalitetsåtagande ska finnas mellan 

skola och hem, baserat på delaktighet och erfarenhet från framför allt de barn/elever och deras 

vårdnadshavare där tilliten till skolan eller/och attityderna till vikten av skola och utbildning 

är som lägst. Alla föräldrar ska göras medvetna om sitt ansvar att se till att barnen kommer 

utsövda, i tid och med frukost i magen till skolan. 

Skola och näringsliv har ett gemensamt ansvar för att utveckla samverkan kring ett framtida 

konkurrenskraftigt näringsliv i Karlskoga. Ökade kunskaper om utbildningssystem, 

arbetsmarknaden, framtidsyrken, och branschernas efterfrågan blir allt mer viktiga för 

ungdomarna. Elever behöver få praktik platser, praodagar, göra studiebesök och på andra sätt 

få möjlighet att ta del av vad näringslivet har att erbjuda t.ex. genom att få möjlighet att 

komma i kontakt med personer i näringslivet som kan bli positiva förebilder för dem. 
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Ett tryggt samhälle där alla tar ansvar 

 

Karlskoga ska vara känt som möjligheternas stad där det finns en stark vi-anda. Här ska varje 

individ, oavsett bakgrund eller kön känna att man kan göra skillnad, får lyckas och enkelt kan 

samverka med andra. Det ska vara självklart att dra nytta av varandras styrkor och 

kompetenser. Alliansens politik lyfter och stärker individernas möjligheter att nå 

målsättningarna i visionen.  Barn ska ha möjlighet att växa upp under trygga förhållanden. De 

stora problemen med barn som far illa behöver snarast hanteras. Ungdomars psykosociala 

hälsa är ett viktigt problem. Elevhälsans arbete med detta behöver förstärkas och samarbetet 

mellan skola/förskola/fritidshem, socialtjänst och hälsovården behöver förbättras. Det är 

också viktigt att ansvarsgränserna mellan kommunen och Region Örebros barnpsykatriska 

insatser förtydligas. Förebyggande arbete på detta och andra områden är ett viktigt 

folkhälsoarbete som alla förvaltningar måste medverka i.  

 

 

 

Integration handlar om helhet 

 
Karlskoga skall vara en kommun av hopp och möjligheter inte hopplöshet och utanförskap.  

Bristen på försörjning bidrar till trångboddhet och barnfattigdom. En bra integration är en 

investering för framtiden. Viktigt är därför att våra nyanlända kan känna en tillhörighet i vår 

kommun. Karlskoga ska därför ge möjligheter för alla nyanlända att integreras i samhället.  

Med dessa möjligheter följer ett tydligt ansvar för att lära sig språket, arbeta och försörja sig 

själv. Samhället måste hållas samman. Det kräver insatser på många plan, inte bara skola och 

arbetsmarknad. Det krävs vilja och ansträngning till detta både av de som bor här sedan länge 

och de som är på väg att etablera sig. Men det är också viktigt att utanförskapskulturer 

motverkas. Det är viktigt att alla har klart för sig vilka rättigheter och skyldigheter som finns i 

det svenska samhället och att dessa gäller lika för alla. Särskilt viktigt att uppmärksamma i 

kommunens arbete i olika verksamheter är flickors och kvinnors möjlighet att komma in på 

arbetsmarknaden och värnet av deras frihet att själva välja hur de vill leva sitt liv. 
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Trygga och trevliga boendemiljöer 
 

Karlskoga har en positiv befolkningstillväxt och ska vara en stad där det är trevligt, tryggt och 

säkert att leva och bo. För att Karlskoga ska växa krävs det att bostadsbyggandet ökar. Vi 

arbetar för en bostadsmarknad där ingen ska behöva tacka nej till jobb eller studier på grund 

av att det inte går att hitta lämpligt boende. Det ska finnas ett stort och varierat utbud av 

bostäder med olika upplåtelseformer. När nya bostäder ska byggas vill vi att de byggs som 

funktionssäkrade boende i grunden. Den yttre miljön kring våra bostäder är betydelsefull för 

våra upplevelser. Vi vill att Karlskoga ska upplevas som trevlig stad att besöka och där man 

kan röra sig på ett tryggt och säkert sätt. För trevnadens skull vill fortsatt satsa på parker där 

det finns möjlighet till sittplatser. Närmiljön och bostadsgården är extra viktig som plats för 

rekreation, aktivitet, samvaro och vila för äldre med nedsatt funktionsförmåga. Miljön ska 

vara trygg och säker, tillgänglig och orienterbar. Det ska finnas möjlighet att cykla tryggt och 

säkert i såväl centrala delar som runt Möckeln. 

 

 

Samverkan för en bättre miljö 

 

Karlskoga ska vara en grön stad med en levande landsbygd. Tillsammans med kommunens 

bolag samverkar vi för en utveckling av den cirkulära ekonomin. Vi ser att miljösatsningar ger 

både miljövinster och hållbar ekonomisk tillväxt. Karlskoga behöver utveckla miljöarbetet i 

riktning mot nya förnyelsebara energikällor. Öka återvinningen av olika material för att 

minska förbrukningen utav råmaterial. Miljöarbetet berör många olika områden som vi alla 

kan bidra till att förbättra och därmed minska de skadliga utsläppen. Vår mat är en viktig del i 

den cirkulära ekonomin. Vi eftersträvar säker mat genom att i större utsträckning än idag välja 

närproducerade svenska livsmedel framför långväga ekologiskt producerade livsmedel. 

Därför vill vi ha lokalproducerade livsmedel framför långväga ekologiskt producerade 

livsmedel. Vi vill också verka för en friskare, renare kommun genom att göra det enklare att 

cykla in till staden. Fullt utveckla E-tjänster för ökad service och en enklare vardag. Kommun 

ska skapa förutsättningar för fullt utbyggd fiber i hela kommunen och i alla verksamheter. 
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Karlskoga ska utvecklas med ett starkt näringsliv 
 

Ett välmående näringsliv som växer, där miljö och tillväxt går hand i hand, skapar fler 

arbetstillfällen. Det är företagen som ger förutsättningar att bygga välfärden och samtidigt är 

det politikens uppgift att ge förutsättningar för välmående företag. Alliansen vill gör det 

enkelt och utvecklande att vara företagsam i Karlskoga. Fler företag och arbetstillfällen ökar 

kommunens skatteintäkter och stärker kommunens attraktivitet, vilket ger möjligheter att 

utveckla Karlskoga till en plats som allt fler människor vill bo, leva och arbeta i. Framtidens 

arbetsmarknad förändras där nuvarande arbeten försvinner och nya kommer till. Många av de 

nya jobben etableras genom nyföretagande i enmans- eller mindre företag. Alliansen ser 

därför behov av förbättrade villkor och stöd till nyföretagande. För att företagsamheten ska 

utvecklas i hela Karlskoga behövs bredband/fiber på lika villkor, såväl på landbygden som i 

innerstaden. Ett välmående näringsliv ställer krav på förändrade attityder och en 

kundfokuserad service och handläggning men också på tillgänglighet, öppenhet och enkelhet 

i mötet med kommunanställda och politiker. Vi behöver stärka relationerna till det lokala 

näringslivet. Som en utvecklande kommunen ska vi ha mod att tillvarata goda idéer, 

förverkliga dem och låter idéerna bli till innovativa möjligheter. Då finns det förutsättning för 

att fler människor och företag blir kreativa. Om fler människor är företagsamma kan det 

skapa fler företag i alla dess former och fler personer kan få arbete. En förbättrad service 

berör inte bara näringslivet utan givetvis alla medborgare. 
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Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning (kommunallagen 8 kap § 1). Detta stycke 

utgör Karlskoga kommuns riktlinjer enligt kommunallagens direktiv.  

 

Begreppet ”god ekonomisk hushållning” har både ett finansiellt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv.  

 

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bl.a. att varje generation 

själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Med andra ord - ingen 

generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. 

 

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv avser kommunens förmåga att 

bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa 

förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett samband mellan 

resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och 

ändamålsenlig verksamhet.  

 

För att åstadkomma detta samband krävs bl.a. en god planering, framförhållning, 

handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning 

som ger information om resultat och avvikelser gentemot uppställda mål.  

 

God ekonomisk hushållning uppnås för Karlskoga kommun genom att de finansiella målen 

och verksamhetsmålen (d.v.s. de av fullmäktige fastställda fullmäktige- och nämndmålen) 

uppfylls.   

 

Regler för resultatutjämningsreserv (RUR) 

Allmänt 

Syftet är att ge Karlskoga kommun möjlighet att under vissa angivna förutsättningar 

reservera medel i RUR för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle. Syftet med RUR 

är således att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa 

omständigheter, kunna utnyttja denna när till exempel skatteunderlagsutvecklingen är svag. 

RUR är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln 

för att skapa större stabilitet för verksamheterna.  

 

RUR ska kunna användas i en balanskravsutredning när en svag utveckling av 

skatteunderlaget gör att kommunen redovisar ett negativt resultat efter 

balanskravsutredningen.  

 

Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga 

neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen. Avsikten med 

RUR är således inte att göra det möjligt att skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om en 

verksamhet eller ekonomin i stort, det vill säga inte hämma åtgärder som är viktiga ur 

effektivitetssynpunkt. RUR ska inte heller användas för att göra kortsiktiga förändringar av 

skattesatsen.  

När får medel sättas av till RUR 

Reservering till en resultatutjämningsreserv av årets resultat får göras med högst ett belopp 

som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat  
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efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Om kommunen har ett negativt eget 

kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när 

avsättningen får ske i stället uppgå till 2 procent av summan av de ovan nämnda posterna. 

Vid beräkningen får endast det resultat som avser finansförvaltningen inräknas. Resultat från 

nämnderna hanteras över åren via treårsbudget och kan inte ligga till grund även för RUR.  

 

Beslut om kommande års reservering fattas i samband med att budgeten fastställs. I aktuell 

budget föreslås ingen reservering. Det slutliga beslutet om avsättning till RUR görs i 

samband med årsredovisningen.  

 

Den totala storleken på reserverat belopp i RUR får högst uppgå till 1 % av detta års 

skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

 

När får RUR disponeras 

En förutsättning är att medlen från RUR ska täcka negativa resultat, d v s så mycket som 

krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller såväl i budgeten som 

i årsredovisningen. Medel från resultatutjämningsreserven får användas för att utjämna 

intäkter över en konjunkturcykel.  

 

Om skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under 

innevarande år avviker negativt från den skatteunderlagsprognos som låg till grund för 

budgeten får RUR-disponeras. Detta förutsätter dock att den negativa avvikelsen påverkar 

skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning med mer än 2 %.   

 

Den slutliga beslutet om disponeringen av RUR görs i samband med årsredovisningen.  

KF kan fatta beslut om att hela RUR får disponeras vid ett och samma tillfälle.  

Ett beslut om att disponera RUR får inte äventyra kommunens likviditet. 

 

Finansiella mål 

 

Karlskoga kommun har två finansiella mål som är viktiga för att få en stark, långsiktig och hållbar 

ekonomi. För åren 2019-2021 föreslås två nya finansiella mål jämfört med tidigare år. 

 

1) Överskottsmålet 

Årets resultat ska vara positivt och utgöra minst 2 % i medelvärde av skatter och generella 

statsbidrag under två treårsperioder, dvs. under sex år med start 2017 tom 2022. Tidsperioden 

anpassas till redan beslutat treårsbudgetering. För att uppnå långsiktighet i beslut som 

påverkar verksamheternas omfattning och kvalitet tillämpar kommunen treårsbudgetering. 

Med detta nya finansiella mål kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika 

kortsiktiga neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen.  

Föreslagna sexårsperioden syftar till att utjämna svängningar i skatteunderlaget över en 

konjunkturcykel och därmed skapas större stabilitet för verksamheterna.   
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            I nedanstående tabell över perioden 2017-2022 finns utfall 2017 och prognos 2018 inlagt.       

            Detta ger budgetmålet +0,5 % per år för åren 2019-2022. 

            

+0,5 % innebär +8,9 mnkr för 2019, +9,3 mnkr för 2020 och +9,5 mnkr år 2021 för att uppnå 

målet.  

 

2) Likviditetsmålet  

Istället för nuvarande mål att investeringarna inte får överskrida avskrivningar föreslås 

mätningen beröra 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 dvs. årets resultat + årets 

avskrivningar jämförs med årets investeringar. Målet uttrycks i procent där över 100 är bra då 

det betyder att kommunen finansierat alla investeringar med skattepengar utan att 

låna. Kommunens nya mål föreslås vara minst 100 procent vid summering av rullande 

femårsperiod.  

 

I nedanstående tabell är budgetsiffror inlagda för 2019. Siffrorna för åren 2015-2017 är utfall 

och för 2018 prognos. 

Investeringars självfinansieringsgrad under fem år (mnkr)

2015 2016 2017 2018P 2019B

Årets resultat 77,4 119,2 121,7 52,8 8,9

Avskrivningar 65,7 65,4 63,3 72,5 86,2

Årets resultat + avskrivningar 143,1 184,6 185,0 125,3 95,1

Investeringar 68,6 95,5 89,3 132,7 173,7

Självfinansieringsgrad i % per år 209% 193% 207% 94% 55%

Självfinansieringsgrad i % summering av fem år 131%   
 

Kommunens mål är minst 100 procent vid summering av rullande femårsperiod. 

Ovanstående 131 procent skulle innebära att målet är uppfyllt. 

 

 

Båda målen tillsammans syftar till att kommunen varje år skall generera likviditet till 

egenfinansiering av investeringar, inte behöva ta fler banklån, skapa förutsättningar för att 

minska låneskulden, skapa ekonomiska resurser för utveckling av verksamheter och ta ansvar 

för samtliga pensionsåtaganden.  

 

 

 

 

 

 

 

Simulering nya 

överskottsmålet

2017 

utfall

2018 

prognos

2019 2020 2021 2022 Summa 2017-2022

Rev KF mål: +2 % över 6 år 7,0% 3,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 12,0%
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Fullmäktigemål och styrmått för 2019-2021 

Vision 2020 
Kommunfullmäktiges mål ska spegla politikens intentioner och ska bidra till att Karlskoga når 

ambitionen i Vision 2020. Kommunfullmäktigemålen ska också bidra till en god ekonomisk 

hushållning i ett verksamhetsperspektiv. Ur ett finansiellt perspektiv finns det finansiella mål. 

Fullmäktigemålen följs upp i augusti samt i årsredovisningen. Måluppfyllelsen för fullmäktigemålen 

bygger på en bedömning utifrån resultaten av fullmäktiges styrmått. Delmålsnivåer sätts upp som en 

inriktning och ett realistiskt delmål att nå inom den givna tidplanen. Kommunfullmäktiges slutliga 

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

Medborgar- /brukarperspektiv 

Mål 1: Karlskoga är en attraktiv, trygg och säker kommun för alla. 
Karlskoga ska vara en bra kommun att leva och verka i, för både kommuninvånarna, besökarna och 

företagarna. Karlskoga ska vara möjligheternas stad, där alla får lyckas – oavsett bakgrund eller kön. 

Här finns öppenhet för nya influenser och nytänkande. Kultur- och fritidsutbudet är stort och 

erbjuder något för alla. Befolkningen har successivt ökat sedan 2012, vilket är viktigt för att Karlskoga 

ska utvecklas som serviceproducent, boendeort och besöksmål. Det ska kännas tryggt att bo och 

vistas i Karlskoga. Kommunen arbetar förebyggande mot brott och arbetar tillsammans med andra 

aktörer för att minska klotter och för att stärka folkhälsan. 

Styrmått Kön Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Delmål 
2019 

Delmål 
2020 

Delmål 
2021 

Karlskoga 
kommuns 
trygghetsskapande 
åtgärder, 
medelvärde (skala 
1-5) 

Alla  3,08  3,20 3,30 3,30 

Ungdomar i 
årskurs 9 som 
känner sig trygga i 
Karlskoga, andel 
(%) 

Alla 
 

 72% 
 

  94% 94% 

Ungdomar i 
årskurs 9 som 
känner sig trygga i 
Karlskoga, andel 
(%) 

Kvinnor  63%   94% 94% 

Ungdomar i 
årskurs 9 som 
känner sig trygga i 
Karlskoga, andel 
(%) 

Män  81%   94% 94% 

Elever i årskurs 5 
som känner sig 
trygga i skolan, 
andel (%) 

Alla 89% 76% 92% 94% 96% 96% 
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Styrmått Kön Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Delmål 
2019 

Delmål 
2020 

Delmål 
2021 

Elever i årskurs 5 
som känner sig 
trygga i skolan, 
andel (%) 

Kvinnor 87% 71% 92% 94% 96% 96% 

Elever i årskurs 5 
som känner sig 
trygga i skolan, 
andel (%) 

Män 91% 81% 92% 94% 96% 96% 

Elever i årskurs 8 
som känner sig 
trygga i skolan, 
andel (%) 

Alla 80% 82% 92% 94% 96% 96% 

Elever i årskurs 8 
som känner sig 
trygga i skolan, 
andel (%) 

Kvinnor 77% 80% 92% 94% 96% 96% 

Elever i årskurs 8 
som känner sig 
trygga i skolan, 
andel (%) 

Män 86% 85% 92% 94% 96% 96% 

Elever i 
grundsärskolan 
som känner sig 
trygga i skolan, 
andel (%) 

Alla   92% 94% 96% 96% 

Karlskoga 
kommuns egna 
publika lokaler 
som är fysiskt 
tillgängliga för alla, 
andel (%) 

Alla 62% 61% 80% 85% 90% 90% 

Ensamkommande 
barn och 
ungdomar som 
upplever att 
kommunens 
mottagande är 
gott, andel (%) 

Alla 86% - - 92% 94% 94% 

 

Styrmått Kön Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018 

Anmälda 
våldsbrott 
(antal/1000 inv) 

Alla 9,0 9,7  

Kommunens 
placering enligt 
undersökningen 
Bäst att bo, 
tidningen Fokus 
(placering av 290) 

Alla  113  116  126 
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Mål 2: Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet 

och service. 
Karlskoga kommun ska tillhandahålla god service och god kvalitet på sina tjänster. Karlskogaborna 

ska känna att de kommunala verksamheterna är väl fungerande och tillgängliga och att de får valuta 

för sina skattepengar. Kommunen arbetar med att ständigt förbättra verksamheten. Brukarna och 

medborgarna är viktiga aktörer i förbättringsarbetet och det ska därför finnas möjligheter för 

karlskogaborna, oavsett ålder, kön eller bakgrund att vara med och påverka kommunens 

verksamheter. 

Styrmått Kön Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Delmål 
2019 

Delmål 
2020 

Delmål 
2021 

Hur nöjda kommunens 
brukare är med 
verksamheterna/tjänsterna, 
andel (% mycket/ganska 
nöjd) 

Alla 68% 79%  84% 86% 86% 

Medborgare som upplever 
ett gott bemötande vid 
kontakt med kommunen 
per telefon, andel (%) 

Alla 85% 89%  92% 93% 93% 

Kvalitetsaspekter särskilt 
boende äldreomsorg, andel 
(%) av maxpoäng 

Alla 69% 84% 85%  74% 76% 76% 

Hur nöjda kunderna är med 
de kommunala idrotts- och 
motionsanläggningarna (% 
mycket/ganska nöjd) 

Alla 
Kvinnor 
Män 

88% 
87% 
89% 

89% 
90% 
88% 

 92% 94% 94% 

Hur nöjda kunderna är med 
den kommunala 
kulturverksamheten (% 
mycket/ganska nöjd) 

Alla 
Kvinnor 
Män 

95% 
94% 
98% 

94% 
95% 
95% 

94% 
93% 
97% 

95% 95% 95% 

 

Mål 3. Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för 

ekonomiskt utsatta barn och unga. 
För att skapa en socialt hållbar utveckling och förhindra en utveckling mot bland annat social oro, 

konflikter och utanförskap är det av största vikt att minska skillnader i hälsa och dess orsaker. 

Karlskoga kommuns arbete ska därför präglas av ett främjande och förebyggande förhållningssätt 

och ha ett tydligt barnperspektiv. Kunskap om skydds- och riskfaktorers påverkan på individers 

utveckling och hälsa används för att stärka barn och unga och framförallt de mest utsatta. Att leva i 

en ekonomiskt utsatt familj påverkar och begränsar ofta barns hela vardag och förutsättningar. 

Karlskoga kommun prioriterar insatser som stärker barns och ungas fysiska, psykiska, kulturella och 

sociala utveckling för en jämställd och jämlik hälsa samt möjlighet till en aktiv fritid. 

 

Styrmått Kön Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Delmål 
2018 

Delmål 
2019 

Delmål 
2020 

Delmål 
2021 

Erbjudna ferieplatser 
(antal/år) 

Alla  250  270  250  250  250 250 
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Hur nöjda kommunens 
feriepraktikanter är 
med sin feriepraktik 
som helhet, andel (% 
mycket/ganska nöjd) 

Alla  83%  95% 96% 96% 

Barnhushåll som blivit 
självförsörjande efter 
avslutad 
arbetsmarknadsåtgärd, 
andel (%) 

Alla 45% 55% 86% 56% 57% 57%  

 

Nyckeltal Kön Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018 

Nyttjade 
feriepraktikplatser 
(antal/år) 

Alla 
Kvinnor 
Män 

235 249 
126 
123 

233 

Barn berörda av 
verkställda 
avhysningar i 
Karlskoga 
(antal/100 000 
invånare) 

Alla 0 13,2  

Utrustningslån i 
Fritidsbanken 
(antal/år) 

Alla 1786 3424 3718 

Hur nöjda 
besökarna till den 
kommunala öppna 
förskolan är som 
helhet (% 
mycket/ganska 
nöjda) 

Alla 100% 100% 100% 

Hushåll med barn 
och långvarigt 
ekonomiskt 
bistånd, andel (%) 

Alla 47% 38%  

Fritidsgårdarnas 
öppethållande 
efter skoltid under 
verksamhetsåret, 
genomsnitt (antal 
timmar/vecka) 

Alla 42 42  

 

Medarbetarperspektiv 

Mål 4. Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har likvärdiga 

möjligheter. 
Karlskoga kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen både för 

karlskogaborna och för inpendlare från andra kommuner. Att vara en bra arbetsgivare med 

medarbetare som är motiverade och engagerade är en förutsättning för att kunna fullfölja 
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kommunens uppdrag om att leverera service med god kvalitet till kommuninvånarna. Kommunens 

arbetsmiljö ska vara god och hälsofrämjande. 

Styrmått Kön Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Delmål 
2019 

Delmål 
2020 

Delmål 
2021 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
– Motivationsindex (0-
100) 

Alla 80 78 79 84 85 85 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
– Motivationsindex (0-
100) 

Kvinnor  78 
 

80 84 85 85 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
– Motivationsindex (0-
100) 

Män  77 79 84 85 85 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
– Ledarskapsindex (0-
100) 

Alla 78 75 79 82 82 82 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
– Ledarskapsindex (0-
100) 

Kvinnor  75 79 82 82 82 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
– Ledarskapsindex (0-
100) 

Män  76 82 82 82 82 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
– Styrningsindex (0-100) 

Alla 80 79 83 81 85 85 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
– Styrningsindex (0-100) 

Kvinnor  79  81 85 85 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
– Styrningsindex (0-100) 

Män  78  80 85 85 

 

Utvecklingsperspektiv 

Mål 5. Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas. 
Det finns många välmående företag i Karlskoga och många innovativa idéer som ger gott hopp om 

framtiden. Karlskoga erbjuder en varierad arbetsmarknad inom såväl privat som offentlig sektor. 

Karlskoga är känd för sin höga tekniska kompetens och gynnsamma villkor för industriell tillverkning, 

forskning och utveckling. God tillgänglighet och service från kommunens alla verksamheter är viktigt 

för företagens utveckling. Företagarnas nöjdhet med servicen har utvecklats mycket positivt de 

senaste åren. 

Styrmått Kön Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Delmål 
2019 

Delmål 
2020 

Delmål 
2021 

Företagsklimat enl. ÖJ Alla 76 78 73 74 75 75 
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(Insikt) - Totalt, NKI 
(index 0-100) 

Företagsklimat enl. 
Svenskt Näringsliv, 
ranking 
(plats av 290) 

Alla  221  193 188  140  130 130 

Företagarnas nöjdhet 
med Karlskoga 
Näringsliv & Turism AB:s 
kontaktskapande 
åtgärder/företagsservice 
- Totalt, NKI 

Alla - 62 65 68 72 72 

 

Mål 6. Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. 
Karlskoga kommun strävar efter att vara ett hållbart samhälle ur alla tre perspektiv. Kommunen ska 

vara en god förebild genom att minska sin klimatpåverkan så långt möjligt. Ekonomiskt tar 

kommunen ansvar för att inte förbruka och belasta kommande generationers resurser. För att nå god 

ekonomisk hushållning behövs ett positivt ekonomiskt resultat, vilket ger möjligheter att finansiera 

investeringar, beakta samtliga pensionsåtaganden, parera konsumtionssvängningar samt ha resurser 

för utveckling. Socialt arbetar kommunen aktivt med att stärka sociala nätverk, både på grupp- och 

individnivå. Karlskoga ska vara en demokratisk, jämlik och jämställd kommun 

Styrmått Kön Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Delmål 
2019 

Delmål 
2020 

Delmål 
2021 

Ungdomar i 
årskurs 9 som 
anger att de 
mår mycket 
bra/bra-
Karlskoga, 
andel (%) 

Alla  69%   85% 85% 

Ungdomar i 
årskurs 9 som 
anger att de 
mår mycket 
bra/bra-
Karlskoga, 
andel (%) 

Kvinnor  58%   85% 85% 

Styrmått Kön Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Delmål 
2019 

Delmål 
2020 

Delmål 
2021 

Ungdomar i 
årskurs 9 som 
anger att de 
mår mycket 
bra/bra-
Karlskoga, 
andel (%) 

Män  79%   85% 85% 

Ungdomar i 
årskurs 7-9 
som ser 
mycket 
ljust/ganska 
ljust på 

Alla 71% 71% 71% 86% 88% 88% 
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framtiden, 
andel (%) 

Ungdomar i 
årskurs 7-9 
som ser 
mycket 
ljust/ganska 
ljust på 
framtiden, 
andel (%) 

Kvinnor 70% 69%  86% 88% 88% 

Ungdomar i 
årskurs 7-9 
som ser 
mycket 
ljust/ganska 
ljust på 
framtiden, 
andel (%) 

Män 75% 74%  86% 88% 88% 

Ungdomar i 
årskurs 9 som 
ser mycket 
ljust/ganska 
ljust på 
framtiden- 
Karlskoga, 
andel (%) 

Alla  70%   85% 85% 

Ungdomar i 
årskurs 9 som 
ser mycket 
ljust/ganska 
ljust på 
framtiden- 
Karlskoga, 
andel (%) 

Kvinnor  64%   85% 85% 

Ungdomar i 
årskurs 9 som 
ser mycket 
ljust/ganska 
ljust på 
framtiden- 
Karlskoga, 
andel (%) 

Män  76%   85% 85% 

Styrmått Kön Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Delmål 
2019 

Delmål 
2020 

Delmål 
2021 
 

Förbrukning av 
energi, el och 
uppvärmning, i 
den 
kommunala 
organisationen 

Alla -17 -20  -19 -20 -20 

Miljöbilar av 
personbilar 
och lätta 
lastbilar enl. 

Alla 32,5% 36,4%  70% 80% 80% 



17 

MFS, % 

Fordonsbränsle 
som är biogas i 
kommunens 
biogasfordon, 
andel (%) 

Alla    90% 90% 90% 

Ekologiska 
livsmedel i 
kommunens 
verksamhet, 
andel (%) 

Alla 30% 40%  50% 60% 60% 

Barn och unga 
som uppger att 
de mår bättre 
genom 
kommunens 
riktade, 
främjande och 
förebyggande 
insatser, andel 
(%) 

Alla  100% 86% 95% 84% 85% 85% 

 

Nyckeltal Kön Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018 

Kostnad för 
brukarnöjdheten 
(kr/invånare och 
nöjdhetspoäng) 

Alla  741  664  

 

Mål 7. Karlskoga kommun säkerställer att varje barn och elev uppnår läroplanens mål 

och i övrigt får de kunskaper och förutsättningar som de behöver för att möta 

vuxenlivet och morgondagens samhälle. 
Att alla elever i kommunens grundskolor når läroplanens mål är en av de viktigaste uppdrag som 

kommunen har. Andelen elever som minst får godkänt i alla ämnen i årskurs 9 måste öka. Karlskoga 

har ett stort och brett utbildningsutbud. Det livslånga lärandet börjar redan i förskolan genom att 

skolan bygger grunden för fortsatt inlärning. Att ha en bra förskola, grundskola och gymnasieskola 

med barn och elever som stimuleras och utvecklas är därför viktigt både för individen och för 

samhället. 

Möckelngymnasiet har ett bra samarbete med näringslivet, vilket ger eleverna goda kunskaper och 

förutsättningar för att gå vidare till fortsatta studier eller arbete. Vuxenutbildningen och samverkan 

med Örebro universitet bidrar till kompetensutvecklingen i det lokala näringslivet. 

Styrmått Kön Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
 2018 

Delmål 
2019 

Delmål 
2020 

Delmål 
2021 

Elever som uppnått 
kunskapskraven 
(godkänt betyg) i 
alla ämnen i 
årskurs 6, andel (%) 

Alla 73% 71%  82% 84% 84% 

Elever som uppnått 
kunskapskraven 

Kvinnor 79% 70%  82% 84% 84% 
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(godkänt betyg) i 
alla ämnen i 
årskurs 6, andel (%) 

Elever som uppnått 
kunskapskraven 
(godkänt betyg) i 
alla ämnen i 
årskurs 6, andel (%) 

Män 67% 75%  82% 84% 84% 

Elever i årskurs 9 
med godkända 
betyg i alla ämnen, 
andel (%) 

Alla 62% 68%  76% 78% 78% 

Elever i årskurs 9 
med godkända 
betyg i alla ämnen, 
andel (%) 

Kvinnor 66% 76%  76% 78% 78% 

Elever i årskurs 9 
med godkända 
betyg i alla ämnen, 
andel (%) 

Män 59% 62%  76% 78% 78% 

Meritvärde i 
genomsnitt i 
årskurs 9 

Alla  203,0  209,0   222,0  229,0 229,0 

Meritvärde i 
genomsnitt i 
årskurs 9 

Kvinnor  220,0  235,0   222,0  229,0 229,0 

Meritvärde i 
genomsnitt i 
årskurs 9 

Män  188,0  188,0   222,0  229,0 229,0 

Styrmått Kön Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
 2018 

Delmål 
2019 

Delmål 
2020 

Delmål 
2021 

Genomsnittlig 
betygspoäng för 
samtliga 
avgångselever i 
gymnasiet, 
skolkommun 

Alla 13,9 13,9  14,2 14,2 14,2 

Fullföljd 
gymnasieutbildning 
med examen inom 
3 år, andel (%) 

Alla 76% 77%  82% 85% 85% 

Elever i åk 9 
Karlskoga som är 
behöriga till 
gymnasiet, 
yrkesprogram, 
andel (%) 

Alla 74% 73%  81% 85% 85% 

Elever i åk 9 
Karlskoga som är 
behöriga till 
gymnasiet, 
yrkesprogram, 
andel (%) 

Kvinnor 78%   81% 85% 85% 
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Elever i åk 9 
Karlskoga som är 
behöriga till 
gymnasiet, 
yrkesprogram, 
andel (%) 

Män 69%   81% 85% 85% 

 

Karlskoga kommuns styrmodell 

Vision 2020 

Vision 2020 omfattar Karlskoga som ort betraktat. Den övergripande ambitionen är att vi ska 

ha ett livskraftigt och dynamiskt Karlskoga med en befolkning kring 30 000 även i 

perspektivet 2030. Visionen består av fem delar: 

 Tradition och förnyelse 

 Teknik, tjänster, kultur och upplevelser 

 Stad och vatten 

 Förskola till högskola 

 Samverka – göra skillnad 

 

Karlskoga kommun ansvarar för frågor som är viktiga för att människor ska trivas med att bo 

och verka här. Visionen lyfter särskilt fram den kommunala verksamhetens betydelse för 

Karlskogas utveckling. Visionen anger att Karlskoga år 2020 ”har en kommunal service som 

möter invånarnas och näringslivets förväntningar”. Varje medarbetare kan bidra till att 

utveckla verksamheten genom att arbeta för att de politiska målen och verksamhetens mål 

uppnås. Varje möte och varje kontakt är viktig. Genom medarbetarnas kompetens och 

engagemang påverkas upplevelsen av kommunens verksamheter. 

 

För att vi ska nå ytterligare mål i riktning mot visionen är det nödvändigt att invånare och 

näringsliv engageras. Kommunens roll är att skapa förutsättningar för att detta engagemang 

tillvaratas så att det kan bli till konkreta resultat. 
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Målkedja och perspektiv 

Visionen och de politiskt fastställda målen anger den politiska viljeinriktningen. En 

förutsättning för en väl fungerande styrning och uppföljning är att ett ställningstagande i 

fullmäktige ska kunna följas genom organisationen.  

 

Fyra nivåer ingår i styrkedjan – vision, fullmäktigemål, nämndmål och 

förvaltningsmål/aktiviteter. Tillsammans ska målen på de olika nivåerna bilda en helhet. 

 

Samtliga mål på samtliga nivåer ska vara mätbara. Detta görs genom att styrmått kopplas till 

respektive mål. Ett styrmått anger vad som ska mätas. Ett styrmått ska säga något om målet, 

ange rimlig nivå samt vara tidsatt. 

 

För att de förtroendevalda ska få en helhetsbild av hur kommunens verksamheter styrs, 

planeras och följs kommunens verksamheter upp utifrån följande perspektiv:  

 medborgar-/brukarperspektiv 

 medarbetarperspektiv 

 utvecklingsperspektiv. 
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Kommungemensam rapportering 

Det ska finnas en tydlig koppling mellan planeringsprocessens ambitionsnivåer och 

uppföljningen under och efter verksamhetsåret. Den kontinuerliga uppföljningens syfte är 

två. Det ena syftet är att återkoppla ”hur det går” till den politiska nivån - om 

verksamheterna når mål och resultat. Det andra syftet är att ge verksamheterna möjlighet att 

omplanera sina aktiviteter och vidta åtgärder om resultaten inte pekar åt det håll man ville 

nå. Uppföljningen ska därför ge signaler som kan innebära att åtgärder måste vidtas direkt 

eller inför kommande års verksamhetsplanering. 

Uppföljning och rapportering sker på flera olika nivåer. Rapporteringen sker enligt 

nedanstående modell.  

 
Gemensam rapporteringsmodell  

 
 

Utöver rapporteringen till kommunstyrelsen och fullmäktige kan varje nämnd besluta om 

mer frekvent eller annan typ av rapportering. 

 

Ramfördelning 

Tillämpade principer 

I fördelningen av de ekonomiska ramarna 2019-2021 för kommunstyrelsen och nämnderna 

har politiska värderingar beaktats. De demografiska förändringar (minskat/ökat elevantal, 

antal äldre, antal brukare etc.) som påverkar ramfördelningen är framförallt en ökning av 

antalet förskolebarn hos Barn- och utbildningsnämnden. Detta medför ett behov av ökad 

driftram för Barn- och utbildningsnämnden. Beräknade löneökningar budgeterats centralt 

och nämndernas ramar ska sedan i möjligaste mån korrigeras efter avtalsrörelsens utfall.  
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Anslags- och självkostnadsstyrd verksamhet 

Inom den kommunala verksamheten ingår dels enheter som är anslagsstyrda, d.v.s. bedriver 

verksamhet inom ett anvisat anslag och dels enheter vars uppgift är att mot betalning ge 

intern service till övriga kommunala verksamheter. 

 

De verksamheter som inte är anslagsfinansierade fungerar som interna serviceenheter, t ex 

folkhälsoförvaltningen, vars verksamhet är anpassad till övriga förvaltningars efterfrågan. 

Interndebiterade tjänster beräknas och prissätts efter självkostnadsprincipen. 

Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd ett budgetanslag. Budgetanslaget är netto, 

d.v.s. nämndens beräknade kostnader minus nämndens beräknade intäkter. Budgetanslagen 

benämns ofta också för kommunbidrag, d.v.s. av kommunens totala skatte- och 

statsbidragsresurs tilldelas nämnderna ett s.k. kommunbidrag. 

 

Omvärldsanalys 

Globalisering, värderingsförändringar och demografi 

Tack vare globaliseringen knyts stater och samhällen över hela jorden samman i ömsesidiga 

beroendeförhållanden. Konkret kan det handla om handel, gränsöverskridande investeringar och 

kapitalflöden samt utbyte av information och teknologi. Globaliseringen leder också till ett ökat 

utbyte och påverkan av olika kulturfenomen, attityder och livsåskådningar. Effekterna av 

globaliseringen kommer i hög utsträckning att påverka Karlskoga kommun i framtiden. 

Förändrade värderingar är främst en konsekvens av att nya generationer tar över efter de äldre 

generationerna. Globaliseringen och en ny kommunikationsteknologi har inneburit att idéer, 

kunskap och trender idag får snabbare spridning och når fler människor än tidigare och därför ser 

vi att förändrade värderingar uppkommer genom att vi blir påverkade av människor och skeenden 

utanför våra territoriella och kulturella gränser. Det innebär att variationer i värderingar mellan 

olika individer ur samma generation troligtvis kommer att öka, men också att de globala 

variationerna kollektivt sett tenderar att bli mindre. Kommunens ekonomi och arbetsmarknad 

påverkas av den demografiska utvecklingen. På lång sikt är det bra för kommunens ekonomi att ha 

balans mellan andelen personer i förvärvsaktiv ålder och andelen unga och äldre som inte är 

förvärvsaktiva. Efterfrågan på välfärdstjänster som skola, bostäder, barnomsorg, sjukvård och 

äldreomsorg varierar beroende på årskullarnas storlek. När stora åldersgrupper passerar igenom 

olika välfärdstjänster kräver det att samhällsplaneringen hänger med. Den största demografiska 

trenden i västvärlden är att befolkningen blir allt äldre. Ett sätt att möta utmaningen med så många 

äldre är med ett ökat teknikstöd inom hälso- och sjukvård samt omsorg där forskning och 

utveckling ständigt öppnar för nya möjligheter att lindra och bota. De medicinska innovationerna 

skapar samtidigt stora förväntningar hos befolkningen men med ökad kunskap och större 

möjligheter att bota eller lindra, i kombination med en välinformerad och kravställande 

befolkning, följer dock svårigheter att prioritera. 
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Skatteunderlagstillväxten  

Skatteunderlagsprognosen för år 2017 är baserad på det preliminära beskattningsutfall som 

Skatteverket publicerade den 8 augusti 2018. SKLs bedömning är att det preliminära utfallet inte 

ger anledning att revidera prognosen från april 2018, som innebär en ökning med 4,5 procent för 

2017. Att skatteunderlaget väntas ha ökat mer än genomsnittligt 2017 förklaras av stark 

sysselsättningstillväxt i kombination med en relativt gynnsam indexering av inkomstrelaterade 

pensioner (se diagram nedan). 

Diagram Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 

Procent respektive procentenheter (källa: SKL cirkulär 18:27 2018-08-16) 

 

År 2019 och 2020 förutser SKL svagare utveckling av skatteunderlaget. Det beror på att arbetade 

timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när konjunkturen kulminerar 2019 och rör sig ned 

mot konjunkturell balans året efter. Det motverkas endast till en mindre del av att löne- och 

pensionshöjningarna tilltar. 2021 års skatteunderlagstillväxt visar utvecklingen vid konjunkturell 

balans, en viss men liten ökning av arbetade timmar samt måttliga höjningar av löner och 

pensioner betyder att skatteunderlaget ökar i linje med ett historiskt genomsnitt. 

-1

4

9

2017 2018 2019 2020 2021Sysselsättning , timmar Timlön
Övrigt Exkl. regeleffekter
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Övriga ekonomiska förutsättningar 

Skatteutjämningssystemet 

Utjämningssystemen syftar till att garantera alla kommuner likvärdiga ekonomiska 

förutsättningar oavsett strukturella förhållanden, som befolkningens sammansättning och 

möjlighet att ge välfärd till invånarna. Utjämningen för LSS-kostnader ligger i ett separat 

system då man inte kunnat hitta faktorer som är opåverkbara och som speglar 

behovsskillnaderna i denna verksamhet. 

 

Samtliga angivna siffror för skatteintäkter och för generella statsbidrag samt utjämning som 

anges i detta dokument är hämtade från skatteunderlagsprognosen som ingår i SKLs cirkulär 

18:27 daterad 2018-08-16. Skattesatsen är oförändrad mellan åren. 

 

Skatteunderlagsprognos Karlskoga kommun 

(tkr)

2019 2020 2021

Skatteintäkter 1 446 342 1 469 030 1 508 281

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 271 107 292 038 314 092

Kostnadsutjämning 25 658 25 742 25 911

Regleringsbidrag/-avgift 13 366 21 555 19 789

Strukturbidrag 0 0 0

Införandebidrag 0 0 0

LSS-utjämning -18 194 -18 255 -18 374

Summa intäkter 1 738 279 1 790 110 1 849 699

Fastighetsavgift 58 593 58 593 58 593

Summa intäkter+fastighetsavgift 1 796 872 1 848 703 1 908 292

Befolkningsprognos 1 november året innan 30 400 30 500 30 700

Statsbidrag flyktingvariabel tillkommer (egen prognos) 8 755 5 255 0

Källa: SKL 2018-08-16  

Pensionskostnader 

Karlskoga kommuns pensionskostnader för 2019 har beräknats till 119,3 mnkr inklusive 

löneskatt. Som underlag för beräkningen har prognos från KPA daterad 2018-04-19 använts 

som kompletteras med beräkningar för de åtaganden som förvaltas av SPP. I plan 2020 

beräknats pensionskostnaden bli 127,4 mnkr och för 2021 motsvarande 139,3 mnkr. 

 

Utöver ovanstående pensionskostnader har kommunen ett stort åtagande i den 

ansvarsförbindelse som genom blandmodellen redovisas inom linjen under balansräkningen. 

I bokslut 2017 uppgick denna ansvarsförbindelse till 808,7 mnkr vilket var en minskning 

med 26,7 mnkr jämfört med året innan. 

 

Kommande års kostnadsökningar för pensioner påverkar kommunens nettokostnad. För att 

inte minska satsningar på kärnverksamheterna i kommunen krävs god ekonomisk  

 

hushållning och att det finansiella målet på 2 procents överskott i medelvärde under sex år 

uppfylls.  
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Lönekostnadsutveckling och inflation 

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKLs prognos för timlöneökningarna för 

anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga 

avgifter. Bedömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen för hela 

arbetsmarknaden enligt SKLs prognos (dock justerad för den statliga lärarlönesatsningen), 

och beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. För 2016 och 2017 påverkar 

lärarlönesatsningen PKV med cirka 0,3 procentenheter per år. Allt högre avsättningar för 

förmånsbestämda pensioner innebär ökade pensionskostnader framöver. Det påverkar även 

utvecklingen av sociala avgifter, främst 2018 och 2020. Det bör dock betonas att denna 

utveckling är starkt förknippad med antaganden om priser, löner m.m. i kalkylen. 

Osäkerheten ökar för varje år framåt. För 2018 och 2020 påverkar det PKV med +0,3 

respektive +0,2 procentenheter. 

 

I likhet med tidigare år budgeteras Karlskoga kommuns lönekostnadsökningar centralt. 

Under budgetåret fördelas verkligt utfall till respektive nämnd när avtalsförhandlingarna är 

klara. 

 

Befolkningsutveckling 

Prognos 

Den 31 december 2017 hade Karlskoga 30 413 invånare enligt statistik från Statistiska 

centralbyrån, SCB. Befolkningen har ökat varje år sedan 2012 men 2017 minskade den med 

125 invånare. Ökningen sedan 2013 är totalt 685 invånare. Födelseunderskottet 2017 var 

66, invandringsöverskottet 241, inrikes flyttningsunderskott 305 och SCB:s justeringspost 

var +5 personer för 2017. 

 
Per sista juli 2018 var befolkningen i Karlskoga kommun 30 405 personer. Under sju 

månader 2018 har befolkningen minskat med 8 personer. Befolkningsprognosen för 1 

november 2018 dvs. året innan aktuellt budgetår, är bedömd till 30 400 personer. För 1 

november 2019 bedöms befolkningen vara 30 500 personer. För 1 november 2020 bedöms 

befolkningen vara 30 700 personer. 
 
Befolkningsprognoser är svåra att göra med tanke på vad som händer i omvärlden och 

eftersläpningar i prognoser och statistik. Den senaste prognosen från SCB räknar med en 

fortsatt befolkningsökning de kommande åren. Enligt SCB ökar befolkningen till 32 000 år 

2023 och 33 000 år 2030. 

 

 
 

Budget 2019 - 2021 
Nedan presenteras förslaget till drift- och resultatbudget för perioden 2019-2021. Vidare 

presenteras samtliga nämnders/styrelse ramförändringar.  

Investeringsbudget för 2019-2021 beslutades i Karlskoga kommuns kommunfullmäktige den 19 

juni 2018 (KF § 88). Beslutad investeringsbudget återfinns på sista sidan i detta dokument som 

information för läsaren. 

 



26 

Driftsbudget (tkr) Budget 

2018

Budget 

2019

Plan  

2020

Plan  

2021

Enligt KF beslut 

19 juni 2017

Alliansens 

förslag 

Kommunfullmäktige och revision 8 197 9 070 8 980 8 995

Kommunstyrelsen 123 815 133 515 132 052 130 321

Ö:a V-d överf nämnd 3 208 3 270 3 270 3 270

Administrativ nämnd 5 188 6 288 6 288 6 288

Valnämnd 450 450 0 0

Socialnämnden 636 862 675 171 675 212 679 112

Barn- och utbildningsnämnden 468 096 514 824 516 092 518 456

Gymnasienämnd 162 975 162 543 162 603 162 663

Kultur- och föreningsnämnden 81 835 80 948 82 516 83 713

Samhällsbyggnadsnämnden 51 457 52 172 52 051 51 931

Myndighetsnämnden 8 018 8 060 8 060 8 060

Folkhälsonämnden 1 920 3 471 3 478 3 504

KF Verksamhetspott 17 600 0 5 000 16 000

Summa verksamhetskostnader 1 569 620 1 649 781 1 655 602 1 672 314

Finansförvaltning 1 604 820 1 658 646 1 655 954 1 654 620

Årets resultat 35 200 8 865 352 -17 694  
 

 

Ramförändringar 2019 2020 2021

(Tkr, + ökar kostnader, - minskar kostnader)

Kommunfullmäktige och revision
1 Nya poster 2019 - tidigare beslut mm

Ökning arvode, pris- och inkomstbasbelopp 250

Avslutningsmiddag/avtackning KF för mandatperiod -100

Utbildningsinsatser ny mandatperiod 150 -150

Justering ökning arvode, pris- och inkomstbasbelopp -50 150

2 Nya poster 2019 

Driftkostnadseffekt enligt inv budget 2019 (KF 19 juni 2018) 523 10 15

KF 100 år 100 -100

Summa per år KF och revision 873 -90 15
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Kommunstyrelsen
1 Nya poster 2019 - tidigare beslut mm

Heltidsprojektet 2017-19 -1 000

Investeringars rampåverkan 300

Investeringars rampåverkan, justerad -300

Reviderat samarbetsavtal BIK Karlskoga enl KS beslut 2017-08-29 333

Plugga vidare projektet (KS beslut 2016-11-01, KS 2015-0062) 1 900 -1 900

Driftkostnadseffekt enligt inv budget 2019 (KF 19 juni 2018) 334 1 439 467

Internhyra effekt pga. komponentavskrivning -720 8 8

BUN äskande fr KS oförutsett blir permanent dvs budgetflytt (KS 

beslut 2017-12-19) (7399-3800=3599 tkr kvar i KS oförutsett)
-3 800

BRT - enl inriktningsbeslut 2018-05-23 612

Knotab - indexuppräkning 3,5% (KS oförutsett 2018 + kommande år) 387 140 144

Flexbuss - enl KS beslut 28 aug 2018 2 500 -2 050 -450

Budgetflytt pga. "revidering arvodesreglementet förtroendevalda", fr 

nämnder till KS, beslut KF 18 sept 2018
3 627

2 Nya poster 2019 

Färdtjänst - kostnadsökning 900

Budgetflytt från KS personal till Admin nämnden pga. nytt avtal HR 

system -700

Försäkringar hela kommunen -  kostnadsökning 200

IT 2 nya tjänster applikation och programmerare 1 400

Kommunjurist - egen finansiering hela kommunen 0

Civil försvar/säkerhet 400

Vänorter 100

KS oförutsett ökas (KS oförutsett 3599+500=4099 tkr) 500

Summa per år KS 7 973 -1 463 -1 731

Valnämnd
1 Nya poster för 2019 

Sverigeval 2018 -450

EU val 2019 450 -450

Summa per år Valnämnden 0 -450 0

Ö:a Värmlands överf nämnd
1 Nya poster för 2019 

Ökning Kgas del enl budgetbeslut i ÖFN (§ 29, 2018-04-23) 62

Summa per år Ö:a Värml överf nämnd 62 0 0

Administrativ nämnd
1 Nya poster för 2019 

Budgetflytt från KS personal till Admin nämnden pga. nytt avtal HR 700

Ökad ram enl nämndens budgetförslag 2018-09-14, innefattar ev. 

ändrad fördelningsnyckel
400

Summa per år Administrativ nämnd 1 100 0 0  
 

Ramförändringar 2019 2020 2021

(Tkr, + ökar kostnader, - minskar kostnader)
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Ramförändringar 2019 2020 2021

(Tkr, + ökar kostnader, - minskar kostnader)

 
Socialnämnden
1 Nya poster 2019 - tidigare beslut mm

Investeringars rampåverkan, justerad 667

Internhyra effekt pga. komponentavskrivning -3 41 41

Driftkostnadseffekt enligt inv budget 2019 (KF 19 juni 2018) 2 067 0 3 860

Budgetflytt pga. "revidering arvodesreglementet förtroendevalda", fr 

nämnder till KS, beslut KF 18 sept 2018
-611

2 Nya poster 2019 

Sjuksköterskor 3 000

Ökad kostnad institutionsvård 4 000

Fältassistenter 2 000

Kör delux 750

Restaurangernas kostnad 3 600

Summa per år SOC 15 470 41 3 901

Barn- och utbildningsnämnden
1 Nya poster 2019 - tidigare beslut mm

Driftkostnadseffekt enligt inv budget 2019 (KF 19 juni 2018) 4 176 1 200 2 295
Internhyra effekt pga. komponentavskrivning -3 571 69 69
BUN äskande fr KS oförutsett blir permanent dvs budgetflytt (KS 

beslut 2017-12-19)
3 800

Budgetflytt pga. "revidering arvodesreglementet förtroendevalda", fr 

nämnder till KS, beslut KF 18 sept 2018
-650

2 Nya poster 2019 

Ökad ram 30 000

Summa per år BUN 33 755 1 269 2 364

Gymnasienämnden
1 Nya poster 2019 - tidigare beslut mm

Förändring av nyckeltal - Kgas del ökar och Dgfs minskar 0,3% 649

Internhyra effekt pga. komponentavskrivning -4 587 60 60

Budgetflytt pga. "revidering arvodesreglementet förtroendevalda", fr 

nämnder till KS, beslut KF 18 sept 2018
-640

2 Nya poster 2019 

Vuxnas lärande (Kgas del) 1 500  
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Ramförändringar 2019 2020 2021

(Tkr, + ökar kostnader, - minskar kostnader)

 
Kultur- och föreningsnämnden
1 Nya poster 2019 - tidigare beslut mm

Till försöksverksamheten El Sistema i södra området. Gäller för 

perioden 2016-2018
-1 500

Investeringars rampåverkan 1 120

Investeringars rampåverkan, justerad -1 120 250

Budgetflytt pga. "revidering arvodesreglementet förtroendevalda", fr 

nämnder till KS, beslut KF 18 sept 2018
-575

Internhyra effekt pga. komponentavskrivning -2 923 48 48

Driftkostnadseffekt enligt inv budget 2019 (KF 19 juni 2018) 2 045 1 270 1 150

2 Nya poster 2019 

Stråhallen 800

Summa per år KFN -2 153 1 568 1 198

Samhällsbyggnadsnämnden
1 Nya poster 2019 - tidigare beslut mm

Parkskötsel - förlängd satsning i projektform 1 år. -700

Budgetflytt pga. "revidering arvodesreglementet förtroendevalda", fr 

nämnder till KS, beslut KF 18 sept 2018
-435

Internhyra effekt pga. komponentavskrivning -356 10 10

Driftkostnadseffekt enligt inv budget 2019 (KF 19 juni 2018) -131 -131 -131

2 Nya poster 2019 

Parkskötsel permanent 700

Summa per år SBN -922 -121 -121

Myndighetsnämnden
1 Nya poster 2019 - tidigare beslut mm

Internhyra effekt pga. komponentavskrivning -25 0 0

Budgetflytt pga. "revidering arvodesreglementet förtroendevalda", fr 

nämnder till KS, beslut KF 18 sept 2018
-366 0 0

Summa per år MN -391 0 0  
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Ramförändringar 2019 2020 2021

(Tkr, + ökar kostnader, - minskar kostnader)

Folkhälsonämnden
1 Nya poster 2019 - tidigare beslut mm

Ungdomssamordning (KS beslut 2017-11-21) -350

Internhyra effekt pga. komponentavskrivning -236 7 7

Driftkostnadseffekt inv budget 2019 (tas ut på köpande förvaltn.) 1 610 0 20

Budgetflytt pga. "revidering arvodesreglementet förtroendevalda", fr 

nämnder till KS, beslut KF 18 sept 2018
-350

2 Nya poster 2019 

Ungdomssamordning permanent 350

Ökad satsning stödgruppsverksamheten Rymden 100

Summa per år FHN 1 124 7 27

2019 2020 2021

Nettosumma per år 36 214 5 820 16 712

Förändring av internhyra -12 510 236 236

KF Verksamhetspott förändring -17 600 5 000 11 000

Bruttosumma per år 66 324 585 5 477  
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Resultatbudget (tkr) Budget 

2018

Budget 

2019

Plan  

2020

Plan  

2021

Enligt KF beslut 

19 juni 2017

Alliansens 

förslag 

Nettokostnader, verksamhet -1 569 620 -1 649 781 -1 655 602 -1 672 314

Pensioner inkl motbokn -57 126 -62 815 -70 352 -81 527

Löneökningar -70 748 -57 035 -88 769 -124 536

Skatteväxling trafik åter 1 600 1 600 1 600 1 600

Resultatbuffert 0 0 0 0

Motbokning kapitalkostnader 63 563 72 470 71 028 72 418

Avskrivningar -77 462 -86 199 -96 511 -106 627

Verksamhetens nettokostnad -1 709 793 -1 781 761 -1 838 605 -1 910 986

Skatteintäkter (Inv 30 400, Cirk. 18:27_2018-08-16) 1 433 572 1 446 342 1 469 030 1 508 281

Generella statsbidrag (Inv 30 400, Cirk. 18:27_2018-08-16) 326 421 359 284 384 928 400 011

Finansiella intäkter 5 500 5 500 5 500 5 500

Finansiella kostnader -20 500 -20 500 -20 500 -20 500

Resultat efter finansiella poster 35 200 8 865 352 -17 694

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Årets resultat 35 200 8 865 352 -17 694

Årets resultat i % av skatt+gen statsbidr 2,0% 0,5% 0,0% -0,9%

Summa skatteintäkter+gen statsbidrag 1 759 993 1 805 626 1 853 958 1 908 292

Förändring av skatteintäkter+gen statsbidrag i % mot 

föregående år 
2,6% 2,7% 2,9%

Rev KF mål: +2 % över 6 år 9 270 9 541

Delta ändrat KF mål jmf Årets resultat -8 917 -27 235
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Kassaflödesanalys (tkr) Bokslut 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Plan  

2020

Plan  

2021

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Alliansens 

förslag

Årets resultat 121 663 35 200 8 865 352 -17 694

Justering för av- och nedskrivningar 63 308 77 462 86 199 96 511 106 627

Justering för avsättningar 6 164 1 000 1 000 1 000 1 000

Justering för realisationsvinster/-förluster -3 023 0 0 0 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 188 112 113 662 96 064 97 863 89 933

Ökning/minskning kortsiktiga fordringar 32 955 0 0 0 0

Ökning/minskning kortsiktiga skulder -19 997 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 201 070 113 662 96 064 97 863 89 933

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering i materiella anläggningstillgångar -131 012 -168 535 -173 733 -131 036 -116 061

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 5 322 0 0 0 0

Investering av finansiella anläggningstillgångar -92 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -125 782 -168 535 -173 733 -131 036 -116 061

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 0 0 0 0 0

Amortering av skuld 0 0 0 0 0

Investeringsbidrag 4 443 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 4 443 0 0 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE 79 731 -54 873 -77 669 -33 173 -26 128

Likvida medel vid årets början 220 180 299 911 245 038 167 369 134 195

Likvida medel vid årets slut 299 911 245 038 167 369 134 195 108 067
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Balansräkning (tkr) Bokslut 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Plan  

2020

Plan  

2021

TILLGÅNGAR
Alliansens 

förslag

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 1 248 788 1 339 861 1 422 197 1 499 420 1 523 829

Finansiella anläggningstillgångar 501 615 501 664 501 664 501 664 501 664

Summa anläggningstillgångar 1 750 403 1 841 525 1 923 861 2 001 084 2 025 493

Omsättningstillgångar

Fordringar 147 078 153 000 153 000 153 000 153 000

Kassa och bank 299 911 245 038 167 369 134 195 108 067

Summa omsättningstillgångar 446 989 398 038 320 369 287 195 261 067

SUMMA TILLGÅNGAR 2 197 392 2 239 563 2 244 229 2 288 279 2 286 560

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 

Eget kapital vid året början 1 233 587 1 355 250 1 390 450 1 399 315 1 399 667

Årets resultat 121 663 35 200 8 865 352 -17 694

Summa eget kapital 1 355 250 1 390 450 1 399 315 1 399 667 1 381 973

Avsättningar

Pensionsskuld 70 175 68 526 69 013 81 006 98 801

Övriga avsättningar 2 750 10 000 11 000 12 000 13 000

Summa avsättningar 72 925 78 526 80 013 93 006 111 801

Skulder

Långfristiga skulder 430 948 385 000 385 000 385 000 385 000

Kortfristiga skulder 338 269 385 587 379 902 410 606 407 786

Summa skulder 769 217 770 587 764 902 795 606 792 786

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 197 392 2 239 563 2 244 229 2 288 279 2 286 560  
 

 

Kommunens och kommunkoncernens 

låneskuld (tkr)

Bokslut 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Karlskoga kommun 400 000 400 000 400 000

Karlskoga Kommunhus AB** 545 000 530 000 515 000

Karlskoga Energi och Miljö AB * 649 000 649 000 649 000

Karlskogahem AB 800 000 800 000 800 000

Summa låneskuld 2 394 000 2 379 000 2 364 000

* Avser de lån Karlskoga kommun borgar för

** Prognos amorteringar Kommunhus AB  
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Nedan följer investeringsbudget för 2019-2021 som beslutades i Karlskoga kommuns 

kommunfullmäktige den 19 juni 2018 (KF § 88).  

 

Investeringsbudget 2019 - 2021 (tkr)

Förvaltning 2019 2020 2021 Summa

Kommunstyrelsen 10 005 9 008 5 233 24 246

KS uppdrag till SBN 18 500 13 500 5 000 37 000

Kommunfullmäktige 3 150 50 50 3 250

Socialnämnden 5 625 8 975 10 575 25 175

SN uppdrag till SBN 0 0 0 0

Barn- och utbildningsnämnden 5 850 6 500 7 700 20 050

BUN uppdrag till SBN 20 000 15 000 27 000 62 000

Gymnasienämnden 2 500 2 500 2 500 7 500

GN uppdrag till SBN 0 0 0 0

Kultur- och föreningsnämnden 1 000 1 000 1 000 3 000

KUF uppdrag till SBN 15 150 5 300 200 20 650

Folkhälsonämnden 2 700 2 200 1 400 6 300

FHN uppdrag till SBN 11 600 600 850 13 050

Myndighetsnämnden 500 500 500 1 500

Samhällsbyggnadsnämnden 77 153 65 903 54 053 197 110

Summa 173 733 131 036 116 061 420 831   


