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Alliansens budget 2021–2023 

 
Vi tror på Karlskoga! 
 
Vi står inför svåra ekonomiska förutsättningar de kommande åren. Då är det viktigt att ha 

framtidstro och en vilja att komma ur krisen på ett bra sätt. Alliansen tror på Karlskoga och 

tycker att vår stad är den bästa i Sverige. Därför har vi också ett stort engagemang och känner 

en stor ödmjukhet och glädje över att få förvalta allt det fina vi har i Karlskoga, samtidigt som 

vi vill förbättra och utveckla kommunen till nya nivåer. 

 

Alliansens framtidsbild av Karlskoga bygger på dessa gemensamma värderingar: 

 Människor ska få göra egna val 

 Respekt 

 Öppenhet  

 Smidighet 

 
En god start, ett gott liv, ett gott näringslivsklimat, ett gott miljöarbete och ett 
gott åldrande 
Karlskoga ska vara känt som den kloka, välkomnande och innovativa staden – möjligheternas 

stad där det finns en stark vi-anda. Här ska varje individ, oavsett bakgrund, känna att den kan 

göra skillnad, får lyckas och enkelt kan samverka med andra. Det ska finnas en öppenhet som 

gör det självklart att dra nytta av varandras styrkor och kompetenser.  

 

För oss innebär ett attraktivt Karlskoga att människor som bor i kommunen har möjlighet att 

göra egna val. Det handlar också om de förutsättningar som vi i kommunen skapar för 

näringslivet – att göra det enkelt och okomplicerat att driva verksamheter i Karlskoga. För att 

vara möjligheternas stad krävs också bostäder som kan locka både nya invånare, företag och 

arbetspendlare att välja Karlskoga. Därför är ett prioriterat område att skapa attraktiva 

boendemiljöer för alla.  

 

Alliansen i Karlskoga kännetecknas av ett politiskt ledarskap som syns och som vill och kan 

kommunicera med medborgarna. Vi sätter medborgaren i centrum med en politik som syftar 

till att bygga en kommun som tar tillvara 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 är också ett ledarskap som tydliggör mål och visar intresse för hur medarbetarna kan bidra 

till utveckling och måluppfyllelse. Utmaningen är att hitta en balans mellan kraven att uppfylla 

målen med tilldelade resurser och verka för en lärande organisation som utvecklas tillsammans  
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med medarbetarna. Att vara chef och ledare i Karlskoga kommun ska vara ett aktivt val och 

bygga på en vilja till utveckling. Med vår politik vill vi lyfta och stärka både verksamheternas 

och individernas möjligheter att nå målen och visionen.  

 
En god start 

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för Karlskoga är att erbjuda utbildningsmöjligheter 

av hög kvalitet, från förskola till eftergymnasial utbildning. Våra elever är vår framtida 

arbetskraft. Skola och näringsliv har ett gemensamt ansvar för att samverka kring ett fortsatt 

starkt näringsliv i Karlskoga. Ett viktigt steg togs 2019 för att minska barngrupperna i 

förskolan och därmed skapa arbetsro och möjligheter till individuell utveckling. Arbetet med 

att minska antalet barn i varje grupp fortsätter kommande år.  

 

Vi arbetar också för en lugn och trygg skolmiljö som fokuserar på lärandet för att nå goda 

skolresultat. Det gör vi genom att satsa på moderna lärmiljöer, där ett första steg var 

renoveringen av Aggerudsskolan. Fler skolor ska ses över kommande år.  

 

En mycket viktig del i en trygg miljö är att ha tydliga arbetssätt för att motverka mobbning 

och kränkningar. Genom att prioritera tidiga förebyggande insatser för varje elev i rätt tid, 

skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt lärande där varje elev kan nå sin fulla potential.  

 

Ett gott liv 

Karlskoga ska vara en kommun som ger hopp och möjligheter. Alla i Karlskoga som kan, ska 

arbeta eller studera utifrån sina egna förutsättningar. Vägen till ett gott liv börjar med en egen 

inkomst. Kommunen som arbetsgivare är en föregångare när det gäller att erbjuda bra 

praktikplatser och tar även ansvar för att mobilisera näringslivet i integrationen av nyanlända. 

Med dessa möjligheter följer samtidigt ett tydligt ansvar för alla nyanlända att lära sig språket, 

studera, arbeta och nå egen försörjning. Psykisk hälsa prioriteras inom alla nämnder och 

förvaltningar.  

 

Kultur i alla dess former och för alla åldersgrupper är kittet i ett välmående samhälle. Vi 

fortsätter i sann Karlskogaanda att göra vår del för att utveckla och stötta kulturen och 

föreningslivet. Vi skapar nya unika mötesplatser med möjlighet till kultur- och idrottsutövande 

på nya nivåer. 

 

Ett gott näringslivsklimat 

Det är företagen som ger oss förutsättningar att bygga välfärden, eftersom fler företag och 

arbetstillfällen ökar kommunens skatteintäkter. En viktig uppgift för kommunen är att skapa 

förutsättningar för ett välmående näringsliv som gör det enkelt, smidigt och utvecklande att 

vara företagsam i Karlskoga. 

 

Fler privata aktörer ska få möjlighet att leda och utveckla kommunal verksamhet. Där det 

passar ska vi öka andelen entreprenader och uppmuntra till fler intraprenader inom 

kommunens ansvarsområde. 

 

Ett välmående näringsliv ställer krav på förändrade attityder och en snabb, kundfokuserad 

service och handläggning, men också på tillgänglighet, öppenhet och enkelhet i mötet med 

kommunanställda och politiker. Vi fortsätter arbetet med att stärka relationerna till det lokala  
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näringslivet. Tillsammans med företagen utvecklar vi Karlskoga till en plats som allt fler 

människor vill bo, leva och arbeta i.  

 

Förbättrad service berör inte bara näringslivet utan givetvis alla medborgare. Fler 

företagsamma människor skapar fler företag som gör att fler personer kan få arbete. 

Arbetsmarknaden förändras, en del arbeten försvinner medan nya tillkommer. De nya jobben 

etableras oftast inom nyföretagandet, i enmans- eller mindre företag. För att företagsamheten 

ska utvecklas i hela Karlskoga behövs bredband/fiber på lika villkor, såväl på landsbygden 

som i innerstaden. Vi ska samverka kring fiber i hela kommunen och i alla verksamheter.  

 

IT-tjänster av olika slag är idag en självklar del av vardagen, inte bara för företag utan även för 

alla medborgare. Vi vill därför fortsätta utveckla nya smarta e-tjänster, främst för bättre 

service och en enklare vardag men även för att e-tjänster också kan bidra till att effektivisera 

verksamheten.  

 

Ett gott miljöarbete 

Karlskoga ska vara en grön stad med en levande landsbygd. Det vill vi uppnå genom att 

tillsammans med kommunens bolag samverka för att utveckla den cirkulära ekonomin. Vi ser 

att miljösatsningar ger både miljövinster och hållbar ekonomisk tillväxt. Karlskoga kommun 

behöver fortsätta utveckla miljöarbetet i riktning mot nya förnyelsebara energikällor och öka 

återvinningen för att minska förbrukningen av råmaterial. I kommunens verksamhet berör 

miljöarbetet många olika områden, där alla nämnder och förvaltningar kan bidra genom att 

agera miljösmart utifrån sin verksamhet.   

 

Vi vill också verka för en friskare, renare kommun genom att göra det enklare att cykla till och 

i staden. De transporter som görs i kommunal regi ska vara miljösmarta. Purple flag-tänket i 

hela kommunen ska fortsätta för att skapa tryggare och väl belysta gator, cykelbanor och 

promenadvägar.  

 

Ett gott åldrande 

Våra äldre blir allt friskare, lever längre och är mer medvetna. Det innebär ökade krav på hur 

vi tar hand om våra äldre framöver. Att åldras ska inte innebära att göra avkall på sitt sätt att 

leva. De äldre måste därför själva få vara med och bestämma hur de vill leva. Det innebär att 

kommunen ska erbjudas olika boendeformer i attraktiva områden, och valmöjligheter inom 

vård och omsorg. Vi erbjuder omsorg som stimulerar till aktiviteter, bryter ensamheten och 

bidrar till att äldre kan behålla sin livsglädje. Karlskogas äldreboenden ska kännetecknas av 

gemenskap och erbjuda en meningsfull vardag. Karlskoga ska vara en kommun där det är 

tryggt att bli gammal. 
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Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning (kommunallagen 11 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 2021-2023 föreslås ingen förändring av de två finansiella mål. 

 

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 finansiella mål kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika 

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

Sexårsperioden syftar till att utjämna svängningar i skatteunderlaget över en konjunkturcykel 

och därmed skapas större stabilitet för verksamheterna.   

         

            I nedanstående tabell över perioden 2017-2022 finns utfall 2017-2019 samt redan beslutad        

            budget 2020 inlagt. Detta ger budgetmålet +0,3 % per år för åren 2021-2022. 

        
Simulering överskottsmålet 2017 

utfall

2018 

utfall

2019 

utfall

2020 

budget 

2021 

budget 

2022 

plan

Summa 

2017-2022

KF mål: +2 % över 6 år 7,0% 3,9% 2,3% 0,5% 0,3% 0,3% 14,3%

Mål 12,0%  

+0,3 % innebär +6,4 mnkr för 2021 och +6,7 mnkr för 2022.  
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För 2023 planeras ett resultat om +27,2 mnkr. Resultatet 2023 uppgår till +1,3 % av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. 2023 startar en ny period och då bör överskottet 

initialt vara +2,0 % varje år igen.     

 

2) Likviditetsmålet  

Detta finansiella mål innebär att mäta 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 mål är minst 100 procent vid summering av rullande 

femårsperiod.  

 

I nedanstående tabell är budgetsiffror inlagda för 2021. Siffrorna för åren 2016-2019 är utfall 

och för 2020 redan beslutad budget. 

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

Investeringars självfinansieringsgrad under fem år (mnkr)

2016 2017 2018 2019 2020B 2021B

Årets resultat 119,23 121,66 69,1 42,0 9,6 6,4

Avskrivningar 65,4 63,3 67,8 75,0 87,6 97,4

Årets resultat + avskrivningar 184,6 185,0 136,9 117,0 97,2 103,8

Investeringar 95,5 89,3 117,5 134,7 110,0 186,1

Självfinansieringsgrad i % per år 193% 207% 116% 87% 88% 56%

Självfinansieringsgrad i % summering av fem år 152% 132% 100% .  

 

Budget 2021 ger 100 procent vilket innebär att målet är uppfyllt. 

 

Båda finansiella 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.  

 

Fullmäktigemål 

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

ambitionen i Visionen. Kommunfullmäktigemålen ska också bidra till en god ekonomisk 

hushållning i ett verksamhetsperspektiv. 

Fullmäktigemålen följs upp i augusti samt i årsredovisningen. Måluppfyllelsen 

för fullmäktigemålen bygger på en analys utifrån resultaten av fullmäktiges mål och 

indikatorernas utfall. 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) 

 
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.  

 

 

 



Mål och budget 2021 – 2023                   KS 2019-00458                       2020-05-08 

 
 

9 

 

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.   

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Vision Karlskoga 

Karlskoga, den kloka, välkomnande och innovativa kommunen. 

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. 

Fullmäktigemålen följs upp i augusti samt i årsredovisningen. Måluppfyllelsen för 

fullmäktigemålen bygger på en bedömning utifrån resultaten av fullmäktiges indikatorer. 

Delmålsnivå sätts upp som en inriktning och ett realistiskt mål att nå 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 

2017 

Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Delmål 2023 
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Inskrivna 

barn/årsarbetare 

kommunal 

förskola, antal 

Alla 5,8 5,7 5,62 5,3 

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 74% 66% 67% 80% 

Flickor 78% 71% 80%  

Pojkar 70% 61% 55%  

Elever i åk 3 

som deltagit i 

alla delprov 

som klarat alla 

delprov för 

ämnesprovet i 

matematik, 

hemkommun, 

andel (%) 

Alla 68% 64% 62% 75% 

Flickor 68% 65% 67%  

Pojkar 68% 64% 57%  

Elever i åk 9 

Karlskoga som 

är behöriga till 

gymnasiet, 

yrkesprogram, 

andel (%) 

Alla 73% 75% 70% 85% 

Flickor 78% 75% 73%  

Pojkar 68% 74% 66%  

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 

2017 

Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Delmål 

2023 

Vuxna 

biståndsmottagare med 

långvarigt ekonomiskt 

bistånd, andel (%) av 

befolkningen 

Alla 1,9% 1,7%  1,0% 

Kvinnor 2,0% 1,8%   

Män 1,8% 1,6%   
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Lämnat 

etableringsuppdraget 

och börjat arbeta eller 

studera (status efter 90 

dagar), andel (% 

Alla 29% 42%  <30% 

Kvinnor 21% 50%   

Män 35% 37%   

Trångboddhet i 

flerbostadshus, enligt 

norm 2, andel (%) 

 

Alla 17% 17%  <16% 

Kvinnor 16% 17%   

Män 18% 18%   

Andel ungdomar i 

gymnasiet år 1 som 

anger att de mår bra 

varje dag/ofta, andel (%) 

Alla 93% 92% 88% 90% 

Kvinnor 87% 87% 82%  

Män 97% 96% 92%  

Andel ungdomar i 

gymnasiet år 1 som ser 

positivt på framtiden 

stämmer mycket 

bra/ganska bra, andel 

(%) 

Alla 96% 93% 95% 98% 

Kvinnor 94% 93% 95%  

Män 97% 94% 96%  

Gymnasieelever med 

examen inom 4 år, 

hemkommun, andel (% 

Alla 71% 71% 70% 76% 

Kvinnor 80% 80% 73%  

Män 61% 62% 67%  

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 30% 31% 29% <24% 

Kvinnor 41% 38% 39%  

Män 19% 22% 17%  



Mål och budget 2021 – 2023                   KS 2019-00458                       2020-05-08 

 
 

12 

Karlskoga kommuns 

tillgänglighetsarbete - 

Humanas 

tillgänglighetsbarometer, 

placering ranking 

Alla 48 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 

2017 

Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Delmål 2023 

Byggklar mark 

för handel och 

industri 

(inklusive el, 

vatten och 

avlopp), hektar 

Alla 11 14 13 20 

Planlagd mark 

för handel och 

industri, hektar 

Alla 29 29 28 40 

Företagsklimat 

enl. Svenskt 

Näringsliv, 

ranking 

Alla  193  188  227  100 

Företagsklimat 

enl. ÖJ (Insikt) 

- Totalt, NKI 

Alla 78 74  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 

2017 

Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Delmål 

2023 

Matsvinn vid 

servering av mat i 

kommunens regi 

(kg/100 portioner) 

(exklusive 

Alla    <4,20 
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matlådor) 

tallrikssvinn + 

serveringssvinn 

Procentuell 

minskning av 

inköpt energi i 

lokaler ägda av 

Karlskoga 

kommun, per 

kvadratmeter, 

normalårs 

korrigerat, basår 

2009 (%) 

Alla 18% 17% 19% 23% 

Minskning av 

energi, el och 

uppvärmning i 

lokaler ägda av 

Karlskoga 

kommunala 

bostadsbolag i 

procent, per 

kvadratmeter, 

normalårs 

korrigerat 

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

Hushållsavfall som 

samlats in för 

materialåtervinning, 

inkl. biologisk 

behandling, andel 

(%) 

Alla 40% 42%  45% 

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 

2017 

Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Delmål 

2023 

Boendeplatser i 

särskilt boende 

som erbjuder 

minst två 

organiserade och 

gemensamma 

aktiviteter under 

vardagar, andel 

Alla  100%  100%   100% 
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(%) 

Brukarbedömning 

hemtjänst 

äldreomsorg - 

besväras av 

ensamhet 

kommun, andel 

(%) 

Alla 62% 58% 53% <50% 

Kvinnor 65% 58% 56%  

Män 55% 56% 46%  

Brukarbedömning 

särskilt boende 

äldreomsorg - 

besväras ofta av 

ensamhet, andel 

(%) 

Alla 26% 20% 17% <20% 

Kvinnor 32% 22% 18%  

Män 5% 15% 14%  

Brukarbedömning 

hemtjänst 

äldreomsorg - 

trygghet, andel 

(%) 

Alla 90% 91% 88% 91% 

Kvinnor 88% 91% 87%  

Män 94% 91% 88%  

Brukarbedömning 

särskilt boende 

äldreomsorg - 

trygghet, andel 

(%) 

Alla 91% 86% 86% 91% 

Kvinnor 93% 86% 83%  

Män 87% 86% 94%  

Kvalitetsaspekter 

särskilt boende 

äldreomsorg, 

andel (%) av 

maxpoäng 

Alla 84% 85% 87% 85% 
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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. 
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Ramfördelning 

Tillämpade principer 

I fördelningen av de ekonomiska ramarna 2021-2023 för kommunstyrelsen och nämnderna 

har politiska värderingar beaktats.  

 

De demografiska förändringar (minskat/ökat elevantal, antal äldre, antal brukare etc.) som 

påverkar ramfördelningen är marginellt inom skolan men större inom äldreomsorgen. 

Dessutom har kostnaderna för Socialförvaltningens verksamheter inom individ och familj 

ökat drastiskt senaste åren. Detta medför ett behov av ökad driftram för Socialnämnden.  

 

Samtliga nämnder får 2021 en ökad driftram med +1% jämfört med 2020 års driftram. 

Innebär egentligen bara en ny budgetfördelningsmetod. Förslagets fördelar är långsiktighet, 

ger goda planeringsmöjligheter och större flexibilitet lönesättning i nämnderna. Nackdelar är 

att det kräver konstanta effektiviseringar varje år vilket ställer krav på förvaltningsledning. 

Löneöversyn från 2021 ligger således redan utfördelad utom för Folkhälsonämnden och 

fastighetsavdelningen där den fortsatt finns under finansförvaltningen pga. köp-sälj modell. 

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 
Coronapandemin slår hårt mot välfärdssektorn 

Sveriges kommuner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd ekonomi, till följd av att 

konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. Ingen kunde då förutspå den 

nu pågående Coronapandemin, som fått stor påverkan på såväl verksamheten som de ekonomiska 

förutsättningarna. Kommunernas och regionernas verksamheter har på rekordtid fått ställa om sitt 

sätt att leverera välfärd. Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i så snabb takt som 

under denna vår.  

 

I nuläget är alla konjunkturbedömningar ytterst osäkra, vilket inte minst märks på de stora 

variationerna i BNP-prognoser från olika bedömare. SKR väljer i sin ekonomirapport från 11 maj 

2020, som flertalet andra bedömare att göra en kalkyl, i stället för den sedvanliga prognosen. 

Beräkningen baseras på ett relativt positivt scenario, som innebär att smittspridningen i landet 

antas kulminera i mitten av sommaren för att sedan mattas av mot slutet av sommaren. 

 

Världsekonomin upplever en exceptionellt snabb konjunkturnedgång, i samband med 

Coronapandemin. På global nivå syns ett brant fall i produktion, inkomster och sysselsättning. 

Efterfrågekollapsen sker mer eller mindre parallellt för det stora flertalet av länder och regioner. 

 

Utvecklingen de senaste månaderna är helt unik, och högst dramatisk. Osäkerhetsfaktorerna är så 

pass många och stora att det i nuläget knappast är möjligt att göra sedvanliga konjunktur- 
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prognoser. Klart står dock att den svenska ekonomin i år 2020 krymper: för kvartal två i år räknar 

SKR med ett rekordartat fall för svensk BNP. En ovanligt snabb uppgång för arbetslösheten väntar 

och en djup lågkonjunktur är ett faktum. I scenariot för samhällsekonomin antas produktion och 

sysselsättning i Sverige dock vända upp under andra halvåret i år. Men lågkonjunkturen förutsätts 

kvarstå ända till 2023. 

 

Utsikterna för det kommunala skatteunderlaget försvagas nu markant, med anledning av fallande 

sysselsättning och sjunkande inkomster i samhället. 

 

Skatteunderlagstillväxten 
Den snabba konjunkturnedgången försvagar det kommunala skatteunderlaget markant, både i 

2020 och efterföljande år. SKR räknar med att den underliggande ökningstakten i år blir den lägsta 

sedan 1990-talskrisens bottenår 1993. Den reala utvecklingen, där SKR bara har jämförbara data 

från och med 2002, beräknas bli den svagaste på mer än 15 år. Skatteunderlaget beräknas öka 

förhållandevis svagt redan år 2019. Förutom ett mindre fall i antalet arbetade timmar dämpas 

skatteunderlaget av regeringens förslag om att enskilda näringsidkare och handelsbolag i  

deklarationen för år 2019 ska få sätta av 100 procent av vinsten (upp till 1 mnkr) till 

periodiseringsfonder. Detta beräknas minska skatteunderlaget 2019 med en dryg procentenhet. 

Tanken är att dessa företag ska kunna få en likviditetsförstärkning i år 2020, genom återbetalning 

av skatt. Den viktigaste orsaken till den svaga utvecklingen 2020 är att antalet arbetade 

timmar minskar, men även att löneökningarna förväntas bli lägre än förra året bidrar. 

 
Diagram underliggande och real skatteunderlagstillväxt samt lönesumma och arbetade 

timmar 

 
Kommentar diagram: Skatteunderlagets underliggande ökningstakt kan 2020 bli den lägsta sedan 90-

talskrisen. Realt sett innebär det svagare skatteunderlagstillväxt än vi sett någon gång efter finanskrisens 

bottenår 2009. 

 

I nominella termer blir skatteunderlagets ökning måttlig även nästa år 2021, trots att scenariot 

utgår från att ekonomin då befinner sig i en återhämtningsfas. Arbetade timmar stiger snabbt och 

därmed växer lönesumman i god takt trots att lönehöjningarna avtar ytterligare. 

Skatteunderlagstillväxten ser dock ut att dämpas genom att indexeringen av inkomstanknutna 

pensioner ser ut att bli negativ. Det beror på att genomsnittsinkomsten utvecklas väldigt svagt i år 

2020. Den ser också ut att vara överskattad i prognosen som låg till grund för 2020 års 

inkomstbasbelopp, vilket ger en rekyl nästa år. Dessutom innebär ovanligt stora utbetalningar av 

tillfällig föräldrapenning 2020 (förvård av barn som av olika skäl hålls hemma till följd av covid-

19) att inkomst av tillfällig föräldrapenning beräknas minska 2021. Åren därefter antas 

skatteunderlagets ökningstakt stegras, i och med en fortsatt konjunkturåterhämtning 

i scenariot. 
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Realt sett beräknas en relativt stark tillväxt i skatteunderlaget från och med 2021, inte minst tack 

vare antagandet om måttliga pris- och löneökningar för den kommunala sektorns kostnader. 

SKR scenario innebär stora nedjusteringar av skatteunderlagsutvecklingen 2019–2020, men 

snabbare ökning av skatteunderlaget 2021–2023 än vad SKR tidigare räknat med. Skatteintäkterna 

är dock väsentligt lägre hela perioden från och med 2020 i scenariot jämfört med den 

skatteunderlagsprognos SKR publicerade i februari (då ingen pandemi förväntades). Tappet 

uppgår till 26 miljarder i år och krymper sedan; år 2023 återstår ännu 19 miljarder. 

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 SKRs cirkulär 

20:20 daterad 2020-04-29. Skattesatsen är oförändrad mellan åren. 

 

    

Skatteunderlagsprognos Karlskoga 

kommun (tkr)

2021 2022 2023

Skatteintäkter 1 453 332 1 490 819 1 534 820

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 285 912 297 646 307 678

Kostnadsutjämning 22 314 22 314 22 314

Regleringsbidrag/-avgift 63 863 58 660 50 706

Strukturbidrag 0 0 0

Införandebidrag 0 0 0

LSS-utjämning -11 371 -11 371 -11 371

Summa intäkter 1 814 050 1 858 068 1 904 147

Fastighetsavgift 65 106 65 106 65 106

Summa intäkter+fastighetsavgift 1 879 156 1 923 174 1 969 253

Befolkningsprognos 1 november året innan 30 400 30 400 30 400

Källa: SKR 2020-04-29  
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Pensionskostnader 

Karlskoga kommuns pensionskostnader för 2021 har beräknats till ca 152 mnkr inklusive 

löneskatt. Som underlag för beräkningen har prognos från KPA daterad 2019-12-23 använts 

som kompletteras med beräkningar för de åtaganden som förvaltas av SPP.  

Detta innebär en större årlig kostnads ökning jämfört med tidigare år. Allt högre avsättningar 

för förmånsbestämda pensioner innebär ökade pensionskostnader de närmaste åren, men de 

förvänts dämpas på sikt. Det påverkar även utvecklingen av sociala avgifter. I plan 2022 

beräknats pensionskostnaden bli 154 mnkr och för 2023 motsvarande 155 mnkr. 

 

Utöver ovanstående pensionskostnader har kommunen ett stort åtagande i den 

ansvarsförbindelse som genom blandmodellen redovisas inom linjen under balansräkningen. 

I bokslut 2019 uppgick denna ansvarsförbindelse till 754 mnkr vilket var en minskning med 

15 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.  

 

Lönekostnadsutveckling och inflation 

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKR:s 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 SKR:s prognos, och beslutade förändringar av 

arbetsgivaravgifterna. 

 

Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd 

av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. SKR betraktar denna kvalitetsökning 

som en volymförändring och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneökningarna 

ned med en uppskattning av kvalitetsökningen. 

 

Jämfört med tidigare år då lönekostnadsökningar budgeteras centralt i Karlskoga kommun 

införs från 2021 en ny budgetfördelningsmetod som innefattar löneökningar. Samtliga 

nämnder får 2021 en ökad driftram med +1% jämfört med 2020 års driftram. Modellens 

fördelar är långsiktighet, ger goda planeringsmöjligheter och större flexibilitet lönesättning i 

nämnderna. Nackdelar är att det kräver konstanta effektiviseringar varje år vilket ställer krav 

på förvaltningsledning. Löneöversyn från 2021 ligger således redan utfördelad utom för 

Folkhälsonämnden och fastighetsavdelningen där den fortsatt finns under finans-förvaltningen 

pga. köp-sälj modell. 
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Befolkningsutveckling 

Prognos 

Den 31 december 2018 hade Karlskoga 30 419 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 691 invånare.  

 
Den 31 december 2019 hade Karlskoga 30 381 invånare enligt SCB. Befolkningen 

minskade således med 38 invånare under 2019. Födelseunderskottet var -79, 

invandringsöverskottet +112, inrikes flyttningsunderskott -77 och SCB:s justeringspost var 

+6 personer för 2019 

 

Befolkningsprognosen för 1 november 2020 dvs. året innan aktuellt budgetår, är bedömd till 

30 400 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 

befolkningsökning de kommande åren.  

Budget 2021 - 2023 
Nedan presenteras förslaget till drift- och resultatbudget för perioden 2021-2023. Vidare 

presenteras samtliga nämnders/styrelse ramförändringar 2021-2023.  

Kassaflödesanalys, balansräkning, koncernens låneskuld samt avslutningsvis investeringsbudget 

för 2021-2027 presenteras.  

Driftsbudget (tkr) Budget 

2020

Budget  

2021

Plan  

2022

Plan  

2023
Enligt KF beslut 

17 juni 2019

KSAU förslag 8 

maj 2020

Kommunfullmäktige och revision 8 980 8 980 8 980 8 980

Kommunstyrelsen 132 453 132 582 136 463 138 064

Ö:a V-d överf nämnd 3 364 3 454 3 454 3 454

Administrativ nämnd 6 288 6 708 6 708 6 708

Valnämnd 0 30 500 0

Socialnämnden 681 712 721 318 746 631 755 898

Barn- och utbildningsnämnden 516 592 541 742 554 959 562 209

Gymnasienämnd 163 871 170 577 172 707 174 434

Kultur- och föreningsnämnden 80 180 80 289 81 092 81 903

Samhällsbyggnadsnämnden 49 907 47 427 47 771 48 117

Myndighetsnämnden 8 060 8 402 8 486 8 571

Folkhälsonämnden - egen driftram 5 290 3 936 3 936 3 936

Folkhälsonämnden - driftram att fördela på 

köpande nämnder -2 523 -2 523 -2 523

KF Verksamhetspott 5 000 0 0 0

Summa verksamhetskostnader 1 661 697 1 722 923 1 769 166 1 789 752

Finansförvaltning 1 671 271 1 729 315 1 775 867 1 816 944

Årets resultat 9 574 6 392 6 701 27 193  
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Ramförändringar 2021 2022 2023

(Tkr, + ökar kostnader, - minskar kostnader)

Kommunstyrelsen
1 Poster 2021 - tidigare beslut mm

Plugga vidare projektet avslutas (KS beslut 2016-11-01) -1 900

Flexbuss avslutas (KS beslut 28 aug 2018) -450

BRT - driftsbidrag enl. handlingsprogram 2020-2023 

(pensionskostnader minskar på finansförvaltningen vilket väger upp 

denna kostnadsökning).

964 819

Användande av byggbonus avslutas (efter 2 år dvs återförs 2022) 1 169

Löneöversyn tom våren 2020 1 279

2 Nya poster 2021 

Driftkostnadseffekt inv budget 2021 2 467 567 236

Ökad ram 1% generellt inkl. löneöversyn från 2021 1 337 1 326 1 365

Finska rådet arvoden 40

Effektiviseringar 2021 för totalt 2 420 tkr:

Ytterligare effektiviseringar för näringsliv och turism i kommunal regi -580

Minskat driftsbidrag Örebro flygplats pga. bättre resultat -340

Flytt av integrationssamordning till förvaltningar -640

Öka intäkt KEMAB för VA nya verksamhetsområden -680

Slopad buffert servicecenter -180

KS oförutsett minskas (7500-2500=5 000) -2 500

Budgetflytt kommunikatörer till KS från övriga nämnder 2 842

Ny organisation kommunikationsavd. - vakans KS återansätts inte -500

Servicecenter/turistbyrå minskad ram -100

Förändra pensionsrådgivning och minska HR support till chefer -900

Billigare fastighetsunderhåll drift ger minskad internhyra (SBF ansvar 

men fördelas till köpande förvaltningar)
-30

Summa per år KS 129 3 881 1 601

Ö:a Värmlands överf nämnd
1 Nya poster 2021 

Ökning Kgas del enl budgetbeslut i ÖFN (§ XX, 2020-0X-XX) 90

Summa per år Ö:a Värmlands överf nämnd 90 0 0

Administrativ nämnd
1 Nya poster 2021 

Ökade driftkostnader 2020 sent informerade från Kristinehamn 420

Summa per år Administrativ nämnd 420 0 0

Valnämnd
1 Nya poster 2021 

Val till riksdag, landsting och kommun 2022 5 495 -500

Uppgradering IT system Valman 25 -25

Summa per år Valnämnden 30 470 -500

Socialnämnden
1 Poster 2021 - tidigare beslut mm

Löneöversyn tom våren 2020 18 334

1 Nya poster 2021 

Driftkostnadseffekt inv budget 2021 360 18 100 1 800

Ökad ram 1% generellt inkl. löneöversyn från 2021 7 000 7 213 7 466

Ökad ram 16 000

Budgetflytt 2021 restauranger -1 800

Ökad ram 2021 efter budgetflytt restauranger 450

Budgetflytt kommunikatörer till KS från övriga nämnder -598

Billigare fastighetsunderhåll drift ger minskad internhyra (SBF ansvar 

men fördelas till köpande förvaltningar)
-140

Summa per år SOC 39 607 25 313 9 266  
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Ramförändringar 2021 2022 2023

(Tkr, + ökar kostnader, - minskar kostnader)

Barn- och utbildningsnämnden
1 Poster 2021 - tidigare beslut mm

Löneöversyn tom våren 2020 19 940

2 Nya poster 2021 

Driftkostnadseffekt inv budget 2021 680 7 800 1 700

Ökad ram 1% generellt inkl. löneöversyn från 2021 5 365 5 417 5 550

Billigare fastighetsunderhåll drift ger minskad internhyra (SBF ansvar 

men fördelas till köpande förvaltningar)
-400

Budgetflytt kommunikatörer till KS från övriga nämnder -436

Summa per år BUN 25 149 13 217 7 250

Gymnasienämnden
1 Poster 2021 - tidigare beslut mm

Förändring av nyckeltal oförändrad - Kgas del 76,7% och Dgfs del  

23,3%
0

Löneöversyn tom våren 2020 4 848

2 Nya poster 2021

Driftkostnadseffekt inv budget 2021 0 425 0

Ökad ram 1% generellt inkl. löneöversyn från 2021 (Kgas del) 1 687 1 706 1 727

Ökad satsning distansundervisning vuxnas lärande (Kga del, 7 maj 

2020 bekräftade Dgfs att de är med )
460

Budgetflytt kommunikatörer till KS från övriga nämnder -110

Billigare fastighetsunderhåll drift ger minskad internhyra (SBF ansvar 

men fördelas till köpande förvaltningar)
-180

Summa per år GYMN 6 705 2 131 1 727

Kultur- och föreningsnämnden
1 Poster 2021 - tidigare beslut mm

Löneöversyn tom våren 2020 1 891

2 Nya poster 2021

Driftkostnadseffekt inv budget 2021 0 0 0

Ökad ram 1% generellt inkl. löneöversyn från 2021 821 803 811

Effektiviseringar 1 836 tkr (åtgärder kan revideras men totala 

beloppet måste uppnås):

Ledning och nämnd -166

Föreningsbidrag -130

Föreningsstöd -590

Bibliotek och allmänkultur -375

Strandbadet -240

Kulturskolan -335

Budgetflytt kommunikatörer till KS från övriga nämnder -576

Billigare fastighetsunderhåll drift ger minskad internhyra (SBF ansvar 

men fördelas till köpande förvaltningar)
-190

Summa per år KFN 110 803 811

Samhällsbyggnadsnämnden
1 Poster 2021 - tidigare beslut mm

Löneöversyn tom våren 2020 1 272

2 Nya poster 2021

Driftkostnadseffekt inv budget 2021 (exkl internhyra) -131 -131 -131

Ökad ram 1% generellt inkl. löneöversyn från 2021 512 482 485

Effektiviseringar 3 700 tkr (åtgärder kan revideras varje år men 

totala beloppet måste uppnås):

Minskade personalkostnader -1 700

Billigare park- och grönyteskötsel -500

Billigare gatuunderhåll -500

Ökade intäkter detaljplaner -1 000

Billigare fastighetsunderhåll drift 1 000 tkr ger minskad internhyra 

(SBF del 20 tkr, övrig del fördelas till köpande förvaltningar)
-20

Budgetflytt kommunikatörer till KS från övriga nämnder -413

Summa per år SBN -2 480 351 354
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Ramförändringar 2021 2022 2023

(Tkr, + ökar kostnader, - minskar kostnader)

 

Myndighetsnämnden
1 Poster 2021 - tidigare beslut mm

Löneöversyn tom våren 2020 361

2 Nya poster 2021

Ökad ram 1% generellt inkl. löneöversyn från 2021 84 84 85

Budgetflytt kommunikatörer till KS från övriga nämnder -103

Summa per år MN 342 84 85

Folkhälsonämnden
1 Poster 2021 - tidigare beslut mm

Löneöversyn tom våren 2020 finns hos köpande förvaltningar ovan.

2 Nya poster 2021

Driftkostnadseffekt inv budget 2021 (tas ut på köpande förvaltn.) 190

Löneöversyn från 2021 ligger under finansförvaltningen endast för 

FHN och delas ut efter utfall till köpande förvaltningar.

Effektiviseringar 2 066 tkr att fördela till köpande förvaltningar 

som därmed får billigare kost och städ: 

Öka intäkterna enheterna -1 125

Höghöjdsstädning i egen regi -75

Prisökning caféerna 15 % -38

Minska andelen ekologiska livsmedel -113

Minskat matsvinn i produktion -60

Ta bort mjölk som måltidsdryck på gymnasiet -75

Ägg från frigående höns istället för KRAV -19

Minskad köp från bemanningsenheten -150

Ta bort administratörstjänst -375

Uppsagt kontor -38

Budgetflytt kommunikatörer till KS från övriga nämnder -606

Billigare fastighetsunderhåll drift 1 000 tkr ger minskad internhyra 

(SBF del 20 tkr, övrig del fördelas till köpande förvaltningar)
-40

Delsumma per år FHN att fördela till köpande förvaltningar: -2 523 0 0

Ökad ordinarie driftram drogfria arrangemang för ungdomar 60

Budgetflytt 2021 restauranger - anslagsfinansiering 1 350

Delsumma per år FHN ordinarie driftram: 1 410 0 0

2021 2022 2023
 

 

Kommunfullmäktige och revision
1 Nya poster 2021 

Driftkostnadseffekt enligt inv budget 2021 15 15 16

Summa per år KF och revision 15 15 16  
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Resultatbudget (tkr) Budget 

2020

Budget  

2021

Plan  

2022

Plan  

2023
Enligt KF beslut 

17 juni 2019

KSAU förslag 8 

maj 2020

Nettokostnader, verksamhet -1 661 697 -1 722 923 -1 769 166 -1 789 752

Pensioner inkl motbokn -71 503 -78 498 -78 913 -78 087

Löneökningar -88 769 -34 356 -37 696 -41 136

Skatteväxling trafik åter 1 600 1 600 1 600 1 600

Resultatbuffert 0 0 0 0

Motbokning kapitalkostnader 69 680 72 305 74 201 75 114

Avskrivningar -87 612 -97 390 -105 423 -112 614

Verksamhetens nettokostnad -1 838 301 -1 859 263 -1 915 397 -1 944 875

Skatteintäkter (Inv 30 400, Cirk. 20:20_2020-04-29) 1 460 610 1 453 332 1 490 819 1 534 820

Generella statsbidrag (Inv 30 400, Cirk. 20:20_2020-04-29) 400 765 425 823 432 355 434 433

Finansiella intäkter 7 000 7 000 7 000 7 000

Finansiella kostnader -20 500 -20 500 -8 076 -4 185

Resultat efter finansiella poster 9 574 6 392 6 701 27 193

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Årets resultat 9 574 6 392 6 701 27 193

Årets resultat i % av skatt+gen statsbidr 0,5% 0,3% 0,3% 1,4%

Summa skatteintäkter+gen statsbidrag 1 861 375 1 879 155 1 923 174 1 969 253

Förändring av skatteintäkter+gen statsbidrag i % mot 

föregående år 
3,1% 1,0% 2,3% 2,4%

KF mål: överskott +2 % över 6 år 9 307 5 637 5 770 39 385

Delta KF mål jmf Årets resultat 267 755 931 -12 192  
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Kassaflödesanalys (tkr) Bokslut 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Plan  

2022

Plan  

2023

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 41 958 9 574 6 392 6 701 27 193

Justering för av- och nedskrivningar 75 044 87 612 97 390 105 423 112 614

Justering för avsättningar 13 406 1 000 1 000 1 000 1 000

Justering för realisationsvinster/-förluster -3 065 0 0 0 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 127 343 98 186 104 782 113 124 140 807

Ökning/minskning kortsiktiga fordringar -23 673 0 0 0 0

Ökning/minskning kortsiktiga skulder 50 301 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 153 971 98 186 104 782 113 124 140 807

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering i materiella anläggningstillgångar -147 317 -284 922 -186 128 -286 214 -156 790

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 7 001 0 0 0 0

Investering av finansiella anläggningstillgångar -85 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -140 402 -284 922 -186 128 -286 214 -156 790

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 0 0 0 0 0

Amortering av skuld 0 0 0 0 0

Investeringsbidrag 2 408 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 2 408 0 0 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE 15 977 -186 736 -81 346 -173 090 -15 983

Likvida medel vid årets början 314 076 330 053 143 317 61 972 -111 118

Likvida medel vid årets slut 330 053 143 317 61 972 -111 118 -127 101

 

 
Balansräkning (tkr) Bokslut 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Plan  

2022

Plan  

2023

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 1 403 037 1 600 347 1 689 085 1 869 875 1 914 051

Finansiella anläggningstillgångar 507 685 507 600 507 600 507 600 507 600

Summa anläggningstillgångar 1 910 722 2 107 947 2 196 685 2 377 475 2 421 651

Omsättningstillgångar

Fordringar 169 617 300 000 300 000 300 000 300 000

Kassa och bank 330 053 143 317 61 972 -111 118 -127 101

Summa omsättningstillgångar 499 670 443 317 361 972 188 882 172 899

SUMMA TILLGÅNGAR 2 410 392 2 551 264 2 558 656 2 566 357 2 594 550

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 

Eget kapital vid året början 1 424 335 1 466 293 1 475 867 1 482 259 1 488 960

Årets resultat 41 958 9 574 6 392 6 701 27 193

Summa eget kapital 1 466 293 1 475 867 1 482 259 1 488 960 1 516 153

Avsättningar

Pensionsskuld 99 353 87 179 87 179 104 267 122 032

Övriga avsättningar 3 465 6 912 7 912 8 912 9 912

Summa avsättningar 102 818 94 091 95 091 113 179 131 944

Skulder

Långfristiga skulder 443 461 420 000 420 000 420 000 420 000

Kortfristiga skulder 397 820 561 306 561 306 544 218 526 453

Summa skulder 841 281 981 306 981 306 964 218 946 453

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 410 392 2 551 264 2 558 656 2 566 357 2 594 550
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Kommunens och kommunkoncernens 

låneskuld (tkr)

Bokslut 

2018

Bokslut 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Karlskoga kommun 400 000 400 000 400 000 400 000

Karlskoga Kommunhus AB 545 000 530 000 530 000 530 000

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

Karlskogahem AB 800 000 800 000 800 000 850 000

Summa låneskuld 2 394 000 2 379 000 2 379 000 2 429 000

* Avser de lån Karlskoga kommun borgar för

 

 

 

 

 

Förvaltning 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Senare Summa

Kommunstyrelsen 11 183 11 634 4 400 5 350 3 400 3 400 3 350 2 400 45 117

KS uppdrag till SBN 47 000 8 000 0 4 000 4 000 4 000 0 0 67 000

Kommunfullmäktige 0 100 0 100 0 100 0 0 300

Socialnämnden 6 075 10 650 3 300 10 900 3 420 3 450 3 950 0 41 745

SN uppdrag till SBN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barn- och utbildningsnämnden 8 200 8 100 7 500 6 500 6 500 6 500 6 500 0 49 800

BUN uppdrag till SBN 10 000 45 000 27 000 45 000 20 000 35 000 0 0 182 000

Gymnasienämnden 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 0 17 500

GN uppdrag till SBN 500 5 000 0 0 0 0 0 0 5 500

Kultur- och föreningsnämnden 1 850 1 210 1 220 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 9 280

KFN uppdrag till SBN 5 600 0 0 8 200 4 000 0 0 0 17 800

Folkhälsonämnden 2 000 2 000 1 800 2 000 1 950 1 950 1 950 0 13 650

FHN uppdrag till SBN 950 2 800 950 650 600 1 850 350 0 8 150

Myndighetsnämnden 50 0 0 50 0 0 50 0 150

Samhällsbyggnadsnämnden 90 220 189 220 108 120 58 720 49 220 57 720 47 720 307 220 908 160

Summa 186 128 286 214 156 790 144 970 96 590 117 470 67 370 310 620 1 366 152

Investeringsplan 2021 - 2027 (tkr)

 


