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Ekonomisk Analys 

Sammanfattande kommentarer ekonomisk analys 

För perioden januari-april 2022 redovisar kommunen ett positivt resultat motsvarande + 29,6 mnkr 
(+37,0 mnkr föregående års motsvarande period). Observera att utfallet för aktuell period saknar vissa 
periodiseringar som exempelvis utförs vid del- och helårsbokslut.  

Budgeterat resultat för hela 2022 är +11,6 mnkr vilket motsvarar +0,6 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Helårsprognosen för 2022 är något sämre än budget. Per sista april 2022 
prognosticeras +9,5 mnkr vilket skulle motsvara +0,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), daterad 29 april 
2022, visar en förbättring med +40 mnkr jämfört med budget. Karlskoga kommuns befolkningsutfall 
per 1 november 2021 var 30 381 invånare jämfört med budgeterade 30 300 invånare. Detta medför 
+81 personer och ca 4 mnkr bättre utfall på generella statsbidrag pga. befolkningsökningen. 
Förbättringen totalt avseende skatteintäkter 2022 motsvarar +20,8 mnkr och avseende generella 
statsbidrag +19,2 mnkr jämfört med budget 2022. 

Verksamheternas driftsredovisning för perioden januari-april 2022 har ett utfall på 601,4 mnkr (561,9 
mnkr föregående år motsvarande period), vilket innebär -4,1 mnkr för perioden jämfört med budget. 
Då det är tidigt på året finns flera poster som inte är periodiserade vilket påverkar resultatet. 
Helårsprognosen för 2022 för nämnderna är negativ obalans med -42,1 mnkr i jämförelse med budget.  

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 28 mnkr. Den negativa avvikelsen prognostiseras 
inom individ och familj och är fördelat -16 mnkr avseende försörjningsstöd och 12 mnkr avseende 
institutionsvård för barn- och unga, skyddat boende för våld i nära relation samt jourhem.    

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott för helår på 4,9 mnkr. Dessa medel 
prognostiseras att användas under året då verksamheten enligt kommunfullmäktiges (KF) beslut har 
+10,9 mnkr i ingående balans enligt regelverket kring treårsbudget. Då fördelning inte är beslutad av 
nämnden har underskottet lagts tills vidare på stab. 

Samhällsbyggnadsnämnden har en årsprognos för 2022 motsvarande ett underskott på 4,9 mnkr. 
Samhällsutveckling prognostiserar -1 mnkr för 2022 pga. lägre intäkter. Fastighet har en årsprognos på 
-0,9 mnkr pga. överdrag personalkostnad. Teknik prognostiserar -3 mnkr för 2022. Detta beror på 
minskade intäkter för grävtillstånd samt obalans som följd av sparbeting inför 2020 och 2021 som 
ännu inte arbetats in i budget.  

Tillväxt- och tillsynsnämnden prognostiserar ett underskott för helår på 2,5 mnkr. Underskottet beror 
på att budgeterade intäkter inte förväntas nås. 

Kommunstyrelsens årsprognos är -2 mnkr till följd av uppgörelser med tidigare anställda. Viktigt att 
påpeka att KF beslut innebär att kommunstyrelsen har +2,2 mnkr i ingående balans 2022 enligt 
regelverket kring treårsbudget.   

Övriga nämnder prognosticerar med ett nollresultat mot budget. Vänligen läs mer om övriga nämnder 
längre ned i rapporten. 

Budgeterade investeringsutgifter för 2022 var 269,8 mnkr. När KF hanterade årsredovisning 2021 
beslutade KF att 121,9 mnkr skulle överföras till 2022. Dessutom tillkommer de tilläggsbudgeteringar 
som KF beslutat fram till 30 april 2022. Per 30 april är totala årsprognosen för 2022 att Karlskoga 
kommuns investeringsutgifter blir hela 406,2 mnkr.   
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Driftredovisning i sammandrag, netto, januari - april 2022 (Tkr) 

Tkr Utfall 
jan-apr 

2021 

Bokslut 
2021 

Utfall 
jan-apr 

2022 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Av-
vikelse 

2022 

Kommunfullmäktige inkl. 
rev. 

2 344 8 302 2 847 9 110 9 110 0 

Kommunstyrelsen 41 902 135 888 59 729 154 343 156 343 -2 000 

Socialnämnden 241 591 746 297 248 730 738 628 766 628 -28 000 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

222 729 707 420 234 931 725 437 730 342 -4 905 

Kultur- och fritidsnämnden 26 478 85 315 25 873 78 811 78 811 0 

Samhällsbyggnadsnämnden 21 370 75 881 21 427 53 714 58 614 -4 900 

Tillväxt- och tillsynsnämnden 2 623 9 331 3 767 8 513 11 013 -2 500 

Folkhälsonämnden -743 3 843 1 224 12 016 11 816 200 

Valnämnden 0 28 -833 600 600 0 

Överförmyndarnämnden 1 483 3 426 1 430 3 539 3 539 0 

Administrativa nämnden 2 187 6 510 2 244 6 908 6 908 0 

Summa 
verksamhetskostnader 

561 964 1 782 241 601 369 1 791 619 1 833 724 -42 105 

 

      

Finansförvaltning -598 940 -1 936 770 -630 980 -1 803 269 -1 843 269 40 000 

       

Resultat (omvänt 
plus/minustecken) 

-36 976 -154 529 -29 611 -11 650 -9 545 2 105 

       

Budgeterat resultat -2 179 -6 537 -3 883 -11 650 -11 650  

       

Resultat i förhållande till 
budget (omvänt 
plus/minustecken) 

-34 797 -147 992 -25 728 0 2 105  
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Treårsbudget (Tkr) 

Resultat i förhållande till 
budget 

Ingående 
balans 2022 

Prognos 2022 Prognos 
2020-2022 

Kommunfullmäktige 135 0 135 

Kommunstyrelsen 2 221 -2 000 221 

Socialnämnden 0 -28 000 -28 000 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

10 905 -4 905 6 000 

Kultur- och fritidsnämnden 0 0 0 

Samhällsbyggnadsnämnden 0 -4 900 -4 900 

Tillväxt- och 
tillsynsnämnden 

0 -2 500 -2 500 

Folkhälsonämnden 0 200 200 

Summa 13 261 -42 105 -28 844 

 

Kommunens investeringsutgifter (Tkr) 

Tkr Utfall             
jan-apr 

2022 

Budget   
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
2022 

Varav 
överförs 

till nästa år 

Kommunfullmäktige 0 100 100 0 0 

Kommunstyrelsen 2 322 18 179 18 353 -174 0 

Socialnämnden 906 13 141 13 141 0 0 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

590 11 526 11 526 0 0 

Kultur- och fritidsnämnden 24 6 646 6 646 0 0 

Samhällsbyggnadsnämnden 35 041 359 471 354 353 5 118 8 137 

Tillväxt- och 
tillsynsnämnden 

0 0 0 0 0 

Folkhälsonämnden 161 2 100 2 100 0 0 

Summa 
investeringsutgifter 

39 068 411 163 406 219 4 944 8 137 
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Resultat-, kassaflödes- och balansräkning (Tkr) 

Resultaträkning (tkr) Jan - 
april 
2021 

Bokslut 
2021 

Jan - 
april 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Avvikelse 

Verksamhetens intäkter 166 428 543 990 124 927 550 000 550 000 0 

varav jämförelsestörande 
post 

0 0 0 0 0  

Verksamhetens kostnader -728 585 -2 243 615 -718 898 -2 422 736 -2 380 631 -42 105 

varav jämförelsestörande 
post 

0 0 0  0  

Avskrivningar -32 463 -88 819 -40 498 -121 494 -121 494 0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-594 620 -1 788 444 -634 470 -1 994 230 -1 952 125 -42 105 

Skatteintäkter 485 899 1 497 314 508 716 1 541 812 1 520 995 20 817 

Generella statsbidrag 149 523 456 461 156 410 475 463 456 280 19 183 

Finansiella intäkter 2 450 8 625 5 264 7 000 7 000 0 

Finansiella kostnader -6 276 -19 426 -6 309 -20 500 -20 500 0 

Resultat efter finansiella 
poster 

36 976 154 529 29 611 9 545 11 650 -2 105 

Extraordinära poster 0 0 0  0  

Årets resultat 36 976 154 529 29 611 9 545 11 650 -2 105 

Resultat i % av skatter och 
generella bidrag 

5,8% 7,9% 4,5% 0,5% 0,6%  

 

Kassaflödesanalys (tkr) Jan-april 2021 Bokslut 2021 Jan-april 2022 

Den löpande verksamheten    

Årets resultat 36 976 154 529 29 611 

Justering för av- och nedskrivningar 32 463 88 825 40 468 

Justering för avsättningar -390 17 528 0 

Justering för realisationsvinster/-förluster 0 -12 959 -82 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

69 050 247 923 69 997 

Ökning/minskning förråd och varulager -1 737 -18 722 -481 
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Ökning/minskning kortsiktiga fordringar 31 607 -16 904 36 384 

Ökning/minskning kortsiktiga skulder -115 572 -57 712 -107 776 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 652 154 586 -1 875 

Investeringsverksamhet 0 0 0 

Investering i materiella anläggningstillgångar -53 046 -223 396 -39 282 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 20 380 119 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 27 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -53 046 -202 989 -39 163 

Investeringsbidrag 0 -919 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 0 -919 0 

Periodens kassaflöde -69 698 -49 323 -41 038 

Likvida medel vid årets början 446 139 446 139 396 816 

Likvida medel vid periodens slut 376 441 396 816 355 778 

 

Balansräkning (tkr) Jan - april 2021 Bokslut 2021 Jan - april 2022 

Tillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

1 213 728 1 363 520 1 379 450 

Maskiner och inventarier 196 068 242 399 250 548 

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Finansiella anläggningstillgångar    

Aktier, andelar och bostadsrätter 503 285 492 800 492 800 

Långfristiga fordringar 4 400 0 0 

Summa anläggningstillgångar 1 917 481 2 098 719 2 122 798 

Bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 

Omsättningstillgångar    

Förråd m m 0 24 112 24 593 

Fordringar 109 836 176 879 140 494 
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Kortfristiga placeringar 0 0 0 

Kassa och bank 290 833 396 816 355 778 

Summa omsättningstillgångar 400 669 597 806 520 865 

Summa tillgångar 2 318 150 2 696 526 2 643 663 

Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital    

Eget kapital vid året början 1 466 294 1 586 566 1 741 095 

Årets resultat 41 970 154 529 29 611 

Resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Övrigt eget kapital 0 0 0 

Summa eget kapital 1 508 264 1 741 095 1 770 706 

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner 99 353 128 379 128 379 

Övriga avsättningar 3 020 1 126 1 126 

Summa avsättningar 102 373 129 506 129 506 

Skulder    

Långfristiga skulder 443 461 440 921 440 921 

Kortfristiga skulder 264 052 385 004 302 531 

Summa skulder 707 513 825 925 743 451 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 

2 318 150 2 696 526 2 643 663 

Noter och redovisningsprinciper 

Not 1 Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar 
För redovisningen gäller lagen om kommunal redovisning, som syftar till att grundläggande ekonomiska frågor 
ska redovisas på ett enhetligt sätt. Lagen, och kommunallagens krav på god redovisning, styr kommunens 
principer för redovisning. Rådet för kommunal redovisning ger också rekommendationer för den kommunala 
redovisningen. 

Karlskoga kommun följer rekommendationerna förutom för exploateringsfastigheter och, som en följd av detta, 
materiella anläggningstillgångar. Exploateringsfastigheter är inte särredovisade i anläggningsregistret utan 
redovisas (liksom andra fastigheter) som anläggningstillgångar istället för omsättningstillgångar. 
Exploateringsfastigheterna utgör endast en mindre del av fastigheterna. 

Konvertering till komponentavskrivning 
Kommunen konverterade under 2017 anläggningsregistret för att kunna tillämpa komponentavskrivning när det 
gäller äldre fastigheter. Ursprungliga investeringar i fastigheter har schablonmässigt delats upp i komponenter 
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med olika avskrivningstid. Alla äldre fastigheter kommer dock inte att delas upp i komponenter. De större 
beloppen och de nyare investeringarna i fastigheter har konverterats. Äldre investeringar i till exempel gator, 
parker och markarbeten kommer inte att delas upp i komponenter. 

Byte av redovisningsprincip 
Som framgår ovan medför komponentavskrivning att kostnaden för avskrivning inte fullt ut blir jämförbara med 
föregående år. Avskrivningstakten för byggnader har tidigare ofta varit 33 år. Nu delas avskrivningstakten upp 
på till exempel 99 år för stomme och grund, 50 år för fasad och ledningsnät för värme och sanitet, 40 år för 
elsystem, 30 år för tak, 25 år för ventilationsaggregat och porslin och 15 år för belysning och styr- och 
reglerutrustning. Detta för att bättre avspegla det verkliga slitaget på olika komponenter. Enligt det nya 
regelverket kring komponentavskrivningar ska även en större andel av det som tidigare redovisades som ett 
löpande underhåll av byggnaden nu hanteras som en investering. Uppdelningen i komponenter medför oftast att 
avskrivningskostnaden blir lägre per år eftersom kostnaden delas upp på fler år. Att en större andel av 
underhållet nu ska hanteras som en investering medför å andra sidan att avskrivningskostnaden blir högre medan 
den löpande driftkostnaden blir lägre. 

Pensionsskulden 
Pensionsskulden är kommunens beräknade framtida skuld till arbetstagare och pensionstagare. Den samlade 
pensionsskulden redovisas under avsättningar för pensioner, kortfristiga skulder, under rubriken 
”ansvarsförbindelser” som ligger under posten ”inom linjen” utanför balansräkningen. Under avsättningar 
redovisas årets och tidigare års intjänade förmånspensioner. Under kortfristiga skulder redovisas de pensioner 
som intjänats av de anställda under verksamhetsåret och som ska betalas ut i slutet av mars nästa år. Under 
ansvarsförbindelser redovisas de pensionsförpliktelser som intjänats av arbetstagare och pensionstagare före 
1998. Dessa räknas årligen upp enligt ett fastställt index och reduceras med årets utbetalningar till 
pensionstagarna. 

Semesterlöneskulden 
Semesterlöneskulden avser icke uttagna semesterdagar. Tillsammans med okompenserad övertid och därpå 
upplupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskulden som en kortfristig skuld. 

Finansiella instrument 

Karlskoga kommun arbetar med räntederivat i syfte att uppnå önskad risknivå i den långfristiga upplåningen som 
för närvarande sker helt och hållet till rörlig ränta. Räntederivaten bokförs med mellanskillnaden av 
betalningsströmmarna som räntekostnad. 

BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

Anläggningskapital 
Anläggningskapital är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder. 

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet efter avdrag för verkställda 
avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas den månad anläggningstillgången tas i bruk. 

Anskaffningsvärdet är lika med utgiften minus eventuella investeringsbidrag. 

Balanslikviditet 
Balanslikviditet avser omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder och är ett mått på 
betalningsförmågan på kort sikt. 

Balansräkning 
Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid årets slut. Av den framgår hur kommunen har använt sitt 
kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) och hur kapitalet har införskaffats (lång- och kortfristiga 
skulder samt eget kapital). 
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Tillgångarna består av likvida medel, pengar som kommunen lånat ut och olika anläggningstillgångar som gator 
och fastigheter. Dessa har finansierats på i princip två sätt, antingen genom externa lån (skulder) eller genom att 
verksamheten har lämnat överskott (eget kapital). Eget kapital kan också ses som kommunens behållna 
förmögenhet eller som en skuld till kommuninvånarna. Storleken på det egna kapitalet jämfört med skulderna 
visar kommunens finansiella styrka. Ju större eget kapital jämfört med skulderna desto bättre finansiell ställning 
eller soliditet. Tillgångarna motsvaras alltid av summa skulder och eget kapital. Därav namnet balansräkning. 

Extraordinära poster 
Extraordinära poster är händelser eller transaktioner som saknar ett tydligt samband med kommunens ordinarie 
verksamhet och som inträffar sällan eller oregelbundet och som utgör ett väsentligt belopp. 

Finansnetto 
Finansnetto är skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. 

Jämförelsestörande post 
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är 
viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. 

Kapitalkostnader 
Planenliga avskrivningar beräknas på objektens anskaffningsvärden justerat för investeringsbidrag med mera. 
Avskrivningstiden följer i huvudsak Svenska kommunförbundets rekommendationer. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys visar hur kommunens investeringar och löpande verksamhet har finansierats och hur det har 
inverkat på kommunens likvida ställning. 

Kassalikviditet 
Kassalikviditet är ett mått på kommunens betalningsberedskap. 100 procent anses som ett minimivärde. Då täcks 
de kortfristiga skulderna av likvida medel och kortfristiga fordringar. 

Kommunbidrag 
Kommunbidrag är tillskott av kommuncentrala medel (skatteintäkter och generella statsbidrag) för finansiering 
av kommunens verksamheter. 

Latent skatt 
Företagens obeskattade reserver måste i framtiden upplösas och återföras till beskattning. I den sammanställda 
redovisningen tar man hänsyn till latent skatteskuld på för närvarande 20 procent. Resterande del av obeskattade 
reserver (80 procent) förs till eget kapital. 

Likviditet 
Likviditet avser tillgängliga medel ur omsättningstillgångarna som kan användas för betalning på kort sikt, 
exempelvis kassa, bank- och plusgiro (likvida medel). 

Medelskattekraft 
Medelskattekraft är rikets skatteunderlag dividerat med antalet invånare i riket vid inkomstårets slut, det vill säga 
den beskattningsbara inkomsten per invånare. 

Resultaträkning 
Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader (finansiella resultatet) samt hur förändringen av kommunens 
eget kapital uppkommit. Denna förändring kan också erhållas genom att jämföra eget kapital i de två senaste 
årets balansräkningar. I ett företag kallar man detta för vinst. Men en ”vinst” eller ökning av det egna kapitalet 
kan aldrig vara något självändamål för en kommun. Däremot kan framtida kostnader för pensioner med mera 
kräva ett visst positivt resultat eller överskott. 
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Resultaträkningen beskriver i tre steg hur årets resultat (förändringen av eget kapital) uppkommer. Det första 
steget (resultat 1) visar nettokostnaden av årets verksamhet (inklusive avskrivningar), som måste täckas med 
framför allt kommunalskatt. 

I nästa steg ingår skatteintäkter och -kostnader och intäkts- och kostnadsräntor, vilket skapar resultat 2 som utgör 
ingångsvärdet för finansieringsanalysen (tillsammans med avskrivning från resultat 1) och visar hur mycket 
pengar den löpande verksamheten har tillfört kommunens kassa. 

I det sista steget medräknas eventuella extraordinära kostnader och intäkter, vilket ger förändringen av eget 
kapital (resultat 3). 

Rörelsekapital 
Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 

Självfinansieringsgraden 
Självfinansieringsgrad avser kommunens förmåga att med egna medel finansiera sina investeringar. 

Skattekraft 
Skattekraft är skatteunderlaget dividerat med antalet invånare vid inkomstårets utgång, det vill säga den 
kommunalt beskattningsbara inkomsten per invånare. 

Skuldsättningsgraden 
Skuldsättningsgraden anger hur stor andel av kommunens tillgångar som är lånefinansierade. 

Soliditet 
Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar, i procent. Soliditeten är ett mått på hur kommunens 
långsiktiga betalningsstyrkan utvecklas. Ju högre soliditet desto större ekonomiskt handlingsutrymme. 

Verksamhetens nettokostnad 
Nettokostnaden är skillnaden mellan de intäkter och kostnader som kommunens olika verksamheter skapar. 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 
För de uppskattningar och bedömningar som ligger till grund för de finansiella rapporterna stödjer sig 
kommunen främst på riktlinjerna i RKR R2 intäkter, RKR R9 avsättningar och ansvarsförbindelser samt RKR 
R11 extraordinära och jämförelsestörande poster. 

Kommunen bedömer att det inte finns några poster att lyfta som extraordinära eller jämförelsestörande. 

Not 3 Verksamhetens 
intäkter (tkr) 

Jan - april 
2022 

Jan - 
april 
2021 

Intäkter enligt 
driftsredovisningen 

901 491 917 018 

Avgår:   

Interna intäkter -104 507 -110 237 

Skatteintäkter och 
statsbidrag 

-666 794 -637 902 

Finansiella intäkter -5 264 -2 450 
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Verksamhetens externa 
intäkter 

124 926 166 429 

 

Not 4 Verksamhetens kostnader 
(tkr) 

Jan - april 
2022 

Jan - april 
2021 

Kostnader enligt 
driftsredovisningen 

885 691 880 042 

Avgår:   

Interna kostnader -104 507 -110 237 

Utjämningsavgift -1 668 -2 480 

Finansiella kostnader -6 309 -6 276 

Avskrivningar -40 498 -32 463 

Verksamhetens externa 
kostnader 

732 709 728 586 
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Kommunfullmäktige 

Driftsredovisning 
 Utfall Jan - 

Apr 2022  
Budget Jan 
- Apr 2022  

Återstår 
Jan - Apr 

2022 

Budget 
2022  

Prognos 
04 2022 

Avvikelse  

Kommunfullmäktige 2 474 2 647 173 7 944 7 944 0 

Revisionen 373 389 15 1 166 1 166 0 

Summa 
Kommunfullmäktige 

2 847 3 036 188 9 110 9 110 0 

Kommunfullmäktige tillsammans med revisionen redovisar vid april månads utgång ett överskott på 
188 tkr i jämförelse med periodens budget. Den främsta anledningen till överskottet härleds till låga 
arvodeskostnader vilket till största del beror på eftersläpning i utbetalning av mötesarvoden.  

Årets prognos för Kommunfullmäktige sätts till ett nollresultat. 

Treårsbudget 

Redovisning 
(tkr) 

Ingående 
balans 2022 

Prognos 2022 Prognos 2020-
2022 

Resultat i 
förhållande till 
budget 

135 0 135 

Kommunfullmäktiges ingående balans för år 2022 är ett överskott på 135 tkr enligt beslut i 
kommunfullmäktige under april 2022. Prognosen för 2022 är satt till ett nollresultat och prognosen för 
hela treårsbudgeten 2020-2022 sätts till ett överskott på 135 tkr. 

Löneutfall 
 Utfall Jan - 

Apr 2022  
Budget Jan - 

Apr 2022  
Återstår 

Jan - Apr 
2022  

Budget 
2022  

% av 
Årsbudget 

Kommunfullmäktige 1 126 1 261 135 3 784 29,75% 

Revisionen 104 103 -1 309 33,67% 

Summa 
Kommunfullmäktige 

1 230 1 364 134 4 093 

 

30,05% 

Arvodeskostnaderna är 134 tkr lägre än budget för perioden, den största avvikelsen är eftersläpning 
arvodesutbetalningarna då mötesarvodet för sammanträde betalas ut i efterhand. 
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Investeringsredovisning 

 Utfall Jan 
- Apr 2022  

Prognos 
2022  

Budget 
2022 

Avvikelse 
2022 

Varav 
överförs 
till nästa 

år 

Möbler & IT – KF 
möteslokal 

0 100 100 0 0 

Summa Alla projekt 0 100 100 0 0 

Kommunfullmäktige investeringsbudget 2022 är 100 tkr. Investeringarna göras löpande under året och 
hela budgeten förväntas att nyttjas. 
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Kommunstyrelsen 

Driftsredovisning 
 Utfall Jan 

- Apr 
2022  

Budget 
Jan - Apr 

2022  

Återstår 
Jan - Apr 

2022  

Budget 
2022  

Prognos 4 
2022  

Avvikelse 

Kommundirektör 31 317 22 036 -9 281 66 134 69 234 -3 100 

Kanslienheten 2 822 3 179 357 9 552 9 552 0 

Ekonomiavdelningen 3 859 4 633 774 13 906 13 406 500 

Näringsliv o Tillväxt 2 146 2 356 210 7 070 6 470 600 

IT-enheten 7 151 7 453 302 22 367 22 367 0 

HR-Avdelningen 6 078 4 883 -1 195 14 654 14 654 0 

Servicecenter 1 258 1 202 -57 3 606 3 606 0 

Kvalitet och projekt 578 602 24 1 808 1 808 0 

PR- o 
marknadsavdelningen 

2 072 2 417 345 7 253 7 253 0 

Kommunstyrelsen 
nämnden 

2 447 2 663 216 7 993 7 993 0 

Summa 
Kommunstyrelsen 

59 729 51 423 -8 305 154 343 156 343 -2 000 

Kommunstyrelsen redovisar per april ett underskott på 8 305 tkr i jämförelse med periodens budget. 
Utfallet för årets första fyra månader är 59,7 mnkr vilket motsvarar 38,7% av årets budget, riktvärdet 
för perioden är 33,3%. 

Den största delen av underskottet återfinns i kommundirektörens del av budgeten, underskottet beror 
främst på att kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter nästan är helt utdelad och där med icke 
linjär men detta kommer rätas ut sig succesivt under året. Den andra posten som är en stor del av 
underskottet är uppgörelse med tidigare anställda vilket gör att lönekostnader för perioden är betydligt 
högre än budgeterat. Att underskottet för kommundirektörens del av budgeten inte är större än 9,2 
mnkr beror på flera andra budgetposter lämnar ett överskott för perioden, de största överskotten för 
perioden lämnar olika utvecklingsprojekt där attraktiva Karlskoga med 32 000 invånare är det största 
projektet. Helårspronosen för kommundirektörens del av budgeten är satt till ett underskott på 3,1 
mnkr vilket beror på uppgörelse med tidigare anställda samtidigt som lägre lönekostnad än budgeterat 
är att vänta under tiden kommunen har en tillförordnad kommundirektör samt att hela budgetposten 
för utvecklingsprojekt inte förväntas nyttjas. 

HR-avdelningen visar för perioden ett underskott på 1,2 mnkr. Detta underskott beror på kostnader för 
sanering av en tomt i kommunen med batteriavfall där kostnaderna uppgår till 2 mnkr, en del av dessa 
kostnader förväntas ersättning för men det är mycket osäkert om hela summan kommer kompenseras. 
Helårspronosen för HR-avdelningen sätts trots denna osäkerhet till ett nollresultat eftersom 
lönekostnaderna på HR-avdelningen väntas bli låga fram tills en permanent HR-chef är i tjänst. 
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Ekonomiavdelningen har ett överskott på 774 tkr i förhållande till periodens budget som till största del 
beror på låga systemkostnader, det överskott som är nu på systemkostnader förväntas bestå men inte 
öka ytterligare. Helårsprognosen för ekonomiavdelningen är ett överskott på 500 tkr. 

Avdelningen för Näringsliv och Tillväxt har nu ett överskott på 216 tkr vilket beror på att 
budgetposten för driftkostnader gällande mark och exploateringsprojekt inte är nyttjad men den 
förväntas nyttjas under året. Årsprognos på avdelningen för Näringsliv och Tillväxt sätts till ett 
överskott på 600 tkr eftersom tjänsten som näringslivschef är vakant och förväntas vara det till efter en 
ny kommundirektör har tillsatts och rekrytering av ny näringslivschef har skett. 

Årets prognos för Kommunstyrelsen sätts till ett underskott på 2 mnkr. 

KS oförutsett 

Budget 10 000  

Flextrafik förlängning 5 mån jan-maj - KS -440 KS beslut 2021-
10-26 

Rising stars våren 2022 - KFN -250 KS beslut 2021-
12-21 

Avgiftsfri parkering centrala Kga - SBN -1 000 KS beslut 2021-
12-21 

Facelift grönområden - SBN -7 800 KS beslut 2022-
01-12 

Kvinnoföreningen mot våld, ersättning 
intäktsbortfall vid byggnation 

-450 KS beslut 2022-
02-08 

Återstår 60  

Från kommunstyrelsens budget för oförutsedda medel har det för 2022 års budget fattats fem beslut på 
totalt 9 940 tkr. 440 tkr av dessa har det delats ut genom budgetflytt inom ledningskontorets budget 
och resterande 9 500 tkr är utdelade till respektive förening/nämnd. Således återstår 60 tkr av 
kommunstyrelsens budget för oförutsedda medel. 

Treårsprognos 
Redovisning (tkr) Ingående 

balans 2022 
Prognos 

2022 
Prognos           

2020-2022 

Resultat i förhållande till budget 2 221 -2 000 221 

Kommunstyrelsen ingående balans för år 2022 är ett överskott 2 221 tkr, överskottet motsvarar 1,5% 
av utgående budgetram för 2021. Prognosen för år 2022 är satt till underskott med 2 mnkr till följd av 
uppgörelse med tidigare anställda. Därmed är prognosen för treårsbudgeten 2020-2022 satt till ett 
överskott på 221 tkr. 

Löneutfall 
Kontostruktur grupperad: Personalkostnader     
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 Utfall Jan - 
Apr 2022  

Budget Jan - 
Apr 2022  

Återstår Jan 
- Apr 2022  

Budget 2022  % av 
Årsbudget 

Kommundirektör 7 693 3 037 -4 657 9 114 84.41% 

Kanslienheten 1 072 1 097 25 3 293 32.57% 

Ekonomiavdelningen 4 885 5 039 153 15 122 32.31% 

Näringsliv o Tillväxt 1 979 1 847 -132 5 543 35.70% 

IT-enheten 4 243 4 313 71 12 945 32.77% 

HR-Avdelningen 3 793 3 677 -117 11 034 34.38% 

Servicecenter 1 067 1 142 75 3 426 31.14% 

Kvalitet och projekt 517 539 23 1 619 31.92% 

PR- o 
marknadsavdelningen 

1 348 1 642 294 4 927 27.36% 

Kommunstyrelsen 
nämnden 

1 745 1 800 55 5 402 32.31% 

Summa 
Kommunstyrelsen 

28 343 24 132 -4 211 72 425 39.13% 

Löneutfallet vid utgången av april är ett underskott på 4 211 tkr i jämförelse med periodens budget. 
Från 1 april är budgetposten för årets lönepott gällande årets löneökningar utdelad till respektive 
avdelning/enhet. 

Det största underskottet återfinns i kommundirektörens del av budgeten och beror på uppgörelse med 
tidigare anställda och semesterlön vid avslutad tjänst. Även på avdelningen för näringsliv och tillväxt 
samt HR-avdelningen återfinns underskott, dessa beror på semesterlöner vid avslutade tjänster. 
Prognosen för helåret är att större delen av underskottet på kommundirektörens del av budgeten 
kommer bestå men minska något på grund av lägre lönekostnader under tiden kommunen har en 
tillförordnad kommundirektör, underskottet prognostiseras till 4 mnkr. Samtidigt prognostiserar HR-
avdelningen samt avdelningen för Näringsliv och Tillväxt ett överskott gällande lönekostnader på 600 
tkr vardera till följd av lägre kostnader i samband med tillförordnad HR-chef och vakans på tjänsten 
som näringslivschef. 

Det största överskottet i förhållande till periodens budget återfinns på PR- och marknadsavdelningen 
och beror på vakanser, samtliga tjänster är tillsatta och överskottet beräknas minska något p.g.a. viss 
dubbelgång. 

Investeringsredovisning 
Investeringar (tkr) Utfall 

2022 
jan-apr 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Avvikelse 
2022 

Varav 
överförs 
till nästa 

år 

Digital infoskärm centrum  500 500 0 0 
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Lastballancerare SSL inspekt  1 850 1 850 0 0 

Wifi 4EU  450 450 0 0 

Processmotor (4K) 
projektinför 

 2 000 2 000 0 0 

Beslutsstödssystem  1 362 1 362 0 0 

Inköpssystem (e-handel) 174 174 0 -174 0 

Ny IT-infastruktur 1 124 3 484 3 484 0 0 

E-tjänster 73 275 275 0 0 

Möbler inredening KS  100 100 0 0 

Löpande IT-investeringar 49 1 300 1 300 0 0 

Skrivare 111 1 450 1 450 0 0 

Byte trådlöst nätverk 8 1 326 1 326 0 0 

Innovationspott 379 3 000 3 000 0 0 

IT-investeringar övr.förv SOC  250 250 0 0 

Intranät  120 120 0 0 

Digital reklam 360 360 360 0 0 

Investering i karlskoga.se  152 152 0 0 

IT-investeringar övr.förv TTF 44 200 200 0 0 

Summa investeringsutgifter 2 322 18 353 18 179 -174 0 

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2022 är på 15 609 tkr och från tidigare års budget har 2 595 tkr 
överförts enligt beslut i Kommunfullmäktige april 2022. Införandet av Inköpssystemet har varit något 
dyrare än budget så där blir det ett underskott. Investeringarna kommer göras löpande under året och 
hela budgeten förväntas förbrukas under året. 
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Socialnämnden 

Driftsredovisning 
 Utfall 

jan-april 
2022 

Budget 
jan-april 

2022 

Återstår 
jan-april 

2022 

Budget 
2022 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Förvaltningsgemensam 
verksamhet 

4 592 7 425 2 833 17 892 17 892 0 

HSL organisation 16 808 18 056 1 248 54 376 54 376 0 

Hemvård 55 057 51 068 -3 989 162 062 162 062 0 

Individ- och familj 63 311 55 301 -8 010 166 810 194 810 -28 000 

Vårdboende 68 488 66 780 -1 708 209 241 209 241 0 

Funktionsstöd 40 473 42 521 2 048 128 248 128 248 0 

SOCIALNÄMND 248 730 241 151 -7 579 738 628 766 628 -28 000 

Resultatet till och med april är ett underskott på 7,6 mnkr och prognosen för året är att verksamheten 
inte kommer hanteras inom tilldelad budget. 

Den prognostiserade avvikelsen för året är ett underskott på totalt 28 mnkr. Den negativa avvikelsen 
prognostiseras inom området individ och familj och är fördelat 16 mnkr för försörjningsstöd samt 12 
mnkr avseende placeringskostnader. Anledningen till underskottet beror bland annat på att årets 
prognostiserade utfall för försörjningsstöd inte fullständigt finansieras av driftsbudget. Tidigare år har 
underfinansieringen av försörjningsstödet till stor del kompenserats genom utbetalningar av 
etableringsersättning från Migrationsverket när personer lämnat det tvååriga etableringsprogrammet. 
Så är inte längre fallet då det är få personer i etableringsprogrammet vilket leder till att ersättning från 
Migrationsverket uteblir. Det finns inte heller något som pekar på att antalet personer i 
etableringsprogrammet kommer öka dramatiskt i närtid. Som en konsekvens av detta har en bild av att 
kostnaderna för försörjningsstöd skjutit i höjden skapats, när det motsatta egentligen varit fallet. 
Kompetensförsörjningsenheten har under flera år redovisat allt bättre siffror i jämförelse med både 
länet och riket. Arbete pågår kontinuerligt för att öka möjligheterna till egenförsörjning och på så sätt 
minska kostnaderna för försörjningsstödet. Området har trotts sitt gedigna arbete svårigheter att hålla 
sig till tilldelad driftsram då denna är kraftigt underfinansierad. Institutionsplaceringar har ökat främst 
för placeringar inom vuxenheten, även institutionsplaceringar inom barn och unga fortsätter att ligga 
på en hög nivå. Tidigare placeringar från föregående år ger även effekt 2022, då flera av placeringarna 
fortlöper under en längre tid. Även kostnaderna för skyddat boende ökar och motsvarande gäller även 
för placeringar i jourhem samt familjehem. För att hantera och förebygga placeringsbehovet kommer 
bland annat enheten barn och unga under året att utöka sin verksamhet med fler socialsekreterare. 
Övriga områden förväntas ha en budget i balans. 

Socialnämndens ackumulerade utfall är 249 mnkr vilket motsvarar 34 procent av driftbudgeten för året 
jämfört med riktvärdet som är 33 procent vid linjär budget. Utfallet inkluderar rapporterade 
merkostnader för Covid-19 som uppgår till 6 mnkr. Merpart av de kostnaderna, 3,5 mnkr, är inom 
vårdboende. 
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Budgeten för året är 739 mnkr. Den av kommunfullmäktige beslutade ingående ramen är 737 mnkr till 
vilken ytterligare 2 mnkr tillkommit. Förändringen avser kompensationer för slutliga löneökningar 
under detta år samt föregående år och justeringar mot folkhälsa. Statliga medel för 
äldreomsorgssatsning som tidigare varit inarbetat i budget har för 2022 lyfts ur budget och kommer att 
hanteras som ett bidrag. 

Specifika kommentarer till driftsredovisningen 

I april har driftsramen utökats med 341 tkr, ökningen avser ersättning med 0,3 procent för kommunals 
löneökning samt justeringar mot folkhälsan. 

Förvaltningsgemensamt redovisar för perioden ett överskott om 2,8 mnkr. Det beror framför allt på 
den buffertpott som ligger centralt budgeterad. Delar av årets ingående buffertpott har i april fördelats 
ner till socialförvaltningens områden för att ersätta ökade lönekostnader relaterade till årets 
lönerevision. Prognosen för året är att förvaltningsgemensamt kommer att ha en budget i balans. 

Hälso- och sjukvårdsområdet redovisar för perioden ett överskott om 1,2 mnkr. Inom 
sjuksköterskeenheten finns fortfarande fem vakanta tjänster och på grund av flertalet uppsägningar 
under våren finns det risk att antalet vakanta tjänster ökar under året. Det har varit problematiskt för 
enheten att rekrytera ny personal, då det nationellt råder brist på sjuksköterskor och att nyexaminerade 
många gånger verkar välja en anställning på regionen framför en kommunal anställning. Området 
behöver av den anledningen fortsätta sitt utvecklingsarbete mot att vara en attraktiv arbetsplats och på 
så sätt behålla befintliga sjuksköterskor samt attrahera nya. Det handlar bland annat om att se över 
arbetsmiljöfrågor och sjuksköterskeenheten har även anställt två undersköterskor i avsikt att underlätta 
arbetsbelastningen för sjuksköterskorna. Verksamheten ser även över ett samarbete med 
kompetensförsörjningsenheten som ämnar avlasta den ordinarie personalen ytterligare. Under året 
kommer hälso- och sjukvård också att arbeta mer intensivt med att utveckla nära vård. Prognosen är 
att hälso- och sjukvård kommer att ha en budget i balans. 

Hemvården redovisar för perioden ett underskott på 4 mnkr. Underskottet beror på personalkostnader 
som överskrider budget, vilket bland annat är ett resultat av höga sjuklöne- samt bemanningskostnader 
under årets första fyra månader. Området har under mars inlett ett internarbete för att säkerställa att 
schemaläggning samt personalplanering är optimalt utformad för verksamhetens behov, för att på så 
sätt garantera att rätt resurs finns på rätt plats. Det sammanlagda effektivitetsmåttet för februari är 37,7 
% vilket ligger under målprocenten för området, som är 43,2 procent. Anledningen till den relativt 
låga effektiviteten beror till viss del på att flera brukare avslutat sina beviljade insatser, vissa har flyttat 
in till vårdboende och vissa har avlidit. Men det beror också på att det utförda tiden är relativt låg i 
jämförelse med mängden arbetad tid som finns till förfogande inom hemvården. Det är på grund av 
den sistnämnda anledningen som hemvården väljer att göra en genomlysning av sitt område för att 
säkerställa att resurser effektiviseras och används på rätt sätt. Prognosen för året är av den anledningen 
osäker. 

Individ- och familj redovisar för perioden ett negativt resultat på 8 mnkr. I årsprognosen på negativa 
28 mnkr beräknas kostnader för institutionsvård för barn och unga, skyddat boende avseende våld i 
nära relationer, placeringar i jourhem, familjehem och missbruksplaceringar öka, samt att 
försörjningsstöd för personer med uppehållstillstånd beräknas bli högre än budgeterat. Kostnad för 
placeringar inom barn och unga, missbruksplaceringar samt placeringar inom skyddat boende har 
fortsatt hög nivå. Flera nya placeringar skedde under föregående år som fortlöper under 2022. Inom 
kompetensförsörjningsenheten beräknas placeringskostnaden öka då omfattningen av placeringar för 
drogavgiftning varit högre än prognostiserat. 
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Anledningen till att försörjningsstöd beräknas bli markant dyrare än driftbudget beror på att området är 
kraftigt underfinansierat. Tidigare år har underfinansieringen av försörjningsstödet till stor del 
kompenserats genom utbetalningar av etableringsersättning från Migrationsverket när personer lämnat 
det tvååriga etableringsprogrammet. Så är inte längre fallet då det är få personer i 
etableringsprogrammet vilket leder till att ersättning från Migrationsverket i det närmaste helt uteblir. 
Som en konsekvens av detta har en bild av att kostnaderna för försörjningsstöd skjutit i höjden 
skapats, när det motsatta egentligen varit fallet. Kontinuerligt arbete pågår för att öka möjligheten till 
egenförsörjning och på så sätt minska kostnaderna för försörjningsstödet. Sedan enheten startade sitt 
arbete talar statistiken sitt tydliga språk. I jämförelse med både länet och riket har kommunen minskat 
sitt bidragsberoende, minskat arbetslösheten samt ökat sysselsättningen. Ser vi tillbaka till 2016, vilket 
var året då verksamheten ställde om arbetssättet och mer effektivt började sitt arbete med att förflytta 
personer mot egenförsörjning, låg försörjningsstödet 64 procent högre än rikssnitt jämfört med övriga 
kommuner samt 53 procent högre än länssnittet. För första kvartalet 2022 är försörjningsstödet nu 7 
procent över rikssnittet och knappt en procent över länssnittet. Samma trend kan ses för arbetslösheten 
som för 2016 låg på 8 procent i Karlskoga jämfört med 7 procent i länet och 6,2 procent för riket. För 
första kvartalet 2022 har arbetslösheten i Karlskoga sjunkit till 5,5 procent, länet ligger på 5,7 procent 
och riket på 5,8 procent. Den klara förbättringen beror på högre krav av deltagande i 
arbetsmarknadsinsatser för de som söker stöd, men framför allt på grund av mycket offensiva 
arbetsmarknadsåtgärder. För 2022 är målet att ytterligare 40 hushåll ska nå egenförsörjning vilket 
skulle resultera i en kostnadsminskning på 1,8 mnkr för individ och familj. Prognosen för året är en 
negativ obalans på totalt 28 mnkr inom området. Underskott på 12 mnkr prognostiseras för placeringar 
och ett underskott på 16 mnkr prognostiseras för försörjningsstöd. 

Vård- och omsorgsboende redovisar för perioden ett underskott på 1,7 mnkr. Under årets första 
månader har sjukfrånvaron varit markant högre än normalt, vilket drivit på kostnaderna för samtliga 
vård och omsorgsboenden. I början av året var personal och brukare hårt drabbade av Covid-19 och 
den senaste tiden har i stället magsjukan tagit över och drabbat flertalet boenden. Det har samtidigt 
också varit problematiskt för verksamheterna att bemanna sina boenden i och med den rådande 
vikariebristen, frisk ordinarie personal har av den anledningen behövt täcka med övertid. Precis som 
hälso- och sjukvårdsområdet ser även vård- och omsorgsområdet över ett samarbete med 
kompetensförsörjningsenheten för att på så sätt kunna anställa servicemedarbetare vilka kan underlätta 
arbetet för ordinarie personal. Trots omständigheterna förväntas vård- och omsorgboendena ha en 
budget i balans för året. 

Funktionsstöd redovisar ett överskott på 2 mnkr. Samtliga verksamheter inom området gör positiva 
resultat. Inom daglig verksamhet ersätts utgifter för habiliteringsersättning med bidrag, vilket 
genererar ett större överskott. Inom enheterna för gruppbostäder samt service- och boendestöd fortgår 
arbetet med att etablera resursfördelningsmodellen och åtgärder i form av omfördelning av resurser 
mellan boenden har redan skett. Det finns dock vissa osäkerheter i huruvida det ökade vårdbehovet 
kommer att påverka kostnaderna framöver. Inom gruppbostäder förväntas personalkostnaderna öka då 
vårdbehovet kräver mer personal på vaken natt. Två individer som idag har köpta platser inom LSS 
kommer att flytta hem till sommaren och placeras inom kommunen, vilket på sikt blir en mindre 
kostsam lösning. Utvecklingen är svårbedömd, men prognosen är att verksamheten hanteras inom 
tilldelad budget. 
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Uppföljning av treårsprognos 
Redovisning (tkr) Ingående 

balans 2022 
Prognos 

2022 
Prognos 2020-

2022 

Resultat i förhållande 
till budget 

0 -28 000 -28 000 

Ingående balans för 2022 är nollad efter beslut från kommunfullmäktige att stryka den ingående 
balansen för året om -2 314 tkr. Prognosen för 2022 är ett underskott på 28 mnkr. 

För 2020-2022 är prognosen ett ackumulerat underskott på 28 mnkr. Det är många osäkerhetsfaktorer 
avseende prognosen, då det beräknas vara fortsatt negativ obalans för placeringar samt 
försörjningsstöd. Ramupprökning med 1 procent beräknas inte räcka för att hantera volym och 
kostnadsökningar. Nivån för löneökningar har senaste åren varit omkring 2 procent vilket motsvarar 
kostnadsökningar på omkring 10 mnkr för 2022. 

Löneutfall 
Kontostruktur grupperad: Personalkostnader     

 Utfall Jan - 
Apr 2022  

Budget Jan - 
Apr 2022  

Återstår Jan 
- Apr 2022  

Budget 2022  % av 
Årsbudget 

Socialnämnd 
stab 

2 791 5 337 2 545 11 626 24.01% 

Hälso- och 
sjukvård 

16 184 16 598 415 50 001 32.37% 

Hemvård 52 831 48 012 -4 819 152 889 34.56% 

Individ och 
familj 

49 761 50 080 319 151 143 32.92% 

Vård- och 
omsorgsboende 

61 471 59 518 -1 953 187 446 32.79% 

Funktionsstöd 36 388 38 943 2 554 117 508 30.97% 

Summa 
Socialnämnd 

219 427 218 488 -939 670 614 32.72% 

Löneutfallet är 219 mnkr vilket motsvarar 33 procent av budgeten. Kostnaderna är 1 mnkr högre än 
budgeterat för perioden. 

Förvaltningsgemensamt har ett överskott på grund av buffertpotten som är centralt budgeterad. 

Hemvården har höga personalkostnader delvis beroende på hög sjukfrånvaro, vilket resulterar i övertid 
samt ökade vikariekostnader. Området undersöker hur schemaläggningen kan effektiviseras framledes. 

Hos vård- och omsorgsboendena är problematiken densamma som hos hemvården. Sjukfrånvaron har 
varit markant högre än normalt, vilket resulterar i övertid samt ökade vikariekostnader. Här finns 
också bidragsfinansiering för ungefär 1,5 ÅA per boende som genererar personalkostnader löpande 
under året och på så sätt visar sig som ett underskott i denna tabell. 



  Ekonomisk rapport jan-april 2022 

  23 

Investeringsredovisning 
 Utfall 

jan-
april 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Avvikelse 
2022 

Varav 
överförs 

till 
nästa år 

Reinvesteringar 82 2 000 2 000 0 0 

Trygghet vårdboende lås 0 5 390 5 390 0 0 

Funktionshindrade buss 0 750 750 0 0 

Låssystem hemvård 182 200 200 0 0 

Vårdsängar, lyftar 593 2 250 2 250 0 0 

Brandskydd Q-fog 0 30 30 0 0 

IT Välfärden 49 1 121 1 121 0 0 

Planeringsverktyg VB 0 900 900 0 0 

Planeringsverktyg F 0 200 200 0 0 

Hjälpmedel 0 300 300 0 0 

Summa 906 13 141 13 141 0 0 

Beslutad investeringsbudget för 2022 är 4,4 mnkr. I april godkändes också socialförvaltningens 
önskemål om att föra med 8,7 mnkr från 2021 till 2022. Det innebär att den totala 
investeringsbudgeten för året blir 13,1 mnkr. Utfallet till och med april är 906 tkr, vilket är 7 % av 
budget. Majoriteten av utfallet avser investeringar av vårdsängar samt lyftar som sker kontinuerligt 
under året. Övriga investeringar kommer att planeras successivt och genomföras löpande under året. 

Prognosen är att tilldelade investeringsmedel kommer användas under året. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Driftsredovisning 
 Utfall Jan 

- Apr 
2022 

Budget Jan 
- Apr 2022 

Återstår 
Jan - Apr 

2022 

Budget 
2022 

Prognos 4 
2022 

Avvikelse 
2022 

Stab 6 431 10 336 3 905 31 007 36 412 -5 405 

Grundskola 113 213 114 370 1 158 343 111 343 111 0 

Förskola 54 881 57 128 2 247 171 383 171 383 0 

Gymnasium 48 682 47 458 -1 224 142 375 142 375 0 

Vuxenutbildning 6 001 6 413 413 19 240 19 240 0 

Central elevhälsa 5 723 6 107 384 18 321 17 821 500 

Summa 234 931 241 812 6 882 725 437 730 342 - 4 905 

Barn- och utbildningsnämndens ackumulerade utfall är 234 931 tkr, vilket motsvarar 32% av 
driftbudgeten. Utfallet för perioden är lägre än budget då verksamheten inte följer budgetens linjära 
fördelning med en tolftedel per månad. Kostnader och intäkter är ojämnt fördelat över året med störst 
påverkan vad gäller statsbidrag och ersättning till och från externa anordnare. 

Budgeten för året är totalt 725 437 tkr vilken har förändrats från föregående år med kompensation för 
löneökningar, generell ramökning, investeringars driftkostnadseffekt, internhyra samt justeringar mot 
folkhälsonämnden. I april har budgetkompensation erhållits med 625 tkr för löneökningar inom egna 
nämnden och folkhälsonämnden. Etableringsersättningen beräknas upphöra. Asylersättningen 
beräknas uppgå till 2 000 tkr. Statsbidragen som hanteras i internbudgeten omfattar 42 883 tkr. 
Ytterligare bidrag tillkommer normalt under året med direkt koppling till motsvarande 
prestation/kostnad. 

Prognosen för året är ett underskott på -4 905 tkr fördelat på -10 905 tkr avseende föregående års 
överskott och ett för 2022 isolerat överskott för verksamheterna på totalt 6 000 tkr. Det är av KF 
beslutat att 10 905 tkr i överskott från föregående år förs med som ingående balans till året. Dessa 
medel prognostiseras att användas under året vilket medför en negativ avvikelse på årets resultat med 
motsvarande. Då fördelningen inte är beslutad har hela prognosen för detta lagts på staben. 
Överskottsprognosen för det isolerade verksamhetsåret på totalt 6 000 är fördelat på 5 500 för staben 
och 500 tkr för central elevhälsa. Det prognostiserade överskottet för året beror på försenade 
investeringar, vakanser samt slutreglering av busskort. Det är förseningar i byggnationer vilket medför 
ett överskott på driftkostnader för lokalinvesteringar. Vakanta tjänster inom förvaltningsledning och 
central elevhälsa medför också ett överskott för året. Kostnad för busskort avseende läsåret 21/22 har 
reglerats från den under 2021 preliminära kostnaden, vilket har medfört att nämnden erhållit en 
intäktsreglering i år. Prognosen har flera osäkerhetsfaktorer. Till följd av flyktingkrisen i Ukraina är 
det svårt att prognostisera antalet barn- och elever under året samt kostnader för dessa. Det är också 
osäkert avseende de nya gymnasieelevernas val av skola och program till hösten. Statsbidrag är 
ytterligare en osäkerhetsfaktor då beslut om eventuell återbetalning för reserverade bidrag från 
föregående år ännu inte fattats. Nämnden beräknas erhålla 1 800 tkr i etableringsersättning under året 
mot budgeterade noll. Den interna hanteringen av dessa är ännu inte beslutad. 
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Specifika kommentarer driftredovisningen 

Den ekonomiska effekten av flyktingkrisen i Ukraina är i dagsläget svårt att beräkna. Både antalet 
barn och elever som skrivs in i verksamheten och kostnader för dessa är osäkra. Rektorernas prognoser 
totalt sett är ett lägre antal barn och elever jämfört med budget, vilket innebär att det i nuläget ser ut att 
finnas utrymme för att hantera en viss ökning. Prognoserna är fortfarande osäkra framför allt avseende 
de nya gymnasieelevernas val av skola och program till hösten. Priset per elev beroende på program är 
allt från under 100 tkr per elev och år till upp över 300 tkr per elev och år. Det finns även en osäkerhet 
vad gäller antalet barn som börjar förskolan under året. 

Statsbidrag har generellt en osäkerhet avseende eventuella återbetalningar. Från 2021 reserverades 2,3 
mnkr för bidraget ”likvärdig skola” och 300 tkr för ”läxhjälp” för att hantera eventuell återbetalning. 
Avvikelse i beslut om återbetalningar jämfört med gjorda reserveringar för dessa får direkt påverkan 
på årets resultat. På motsvarande sätt är det osäkerhet avseende eventuella återbetalningsskyldighet för 
bidrag erhållna under innevarande år. Skolverket betalar ut tillfällig förstärkning till skolväsendet även 
2022, s.k. skolmiljarden. Bidraget syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de 
negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. 
Karlskoga erhåller totalt 3 892 tkr att fördela mellan berörda verksamheter. 

I april erhölls etableringsersättning motsvarande 743 tkr mot 0 i budget. Totalt beräknas ersättningen 
uppgå till 1,8 mnkr för grundskolan och gymnasiet. Då denna information nyligen erhållits är den 
interna hanteringen av tilldelningen ännu inte beslutad. 

För staben prognostiseras ett underskott motsvarande 5,4 mnkr. Underskottet på 10,9 mnkr avser 
användning av föregående års överskott. Årets överskott prognostiseras till 5,5 mnkr. Förseningar i 
byggnationer gör att driftkostnaderna för dessa investeringar inte faller ut i lika stor utsträckning som 
budgeterat. Vakanta tjänster i förvaltningsledningen är också en orsak till överskottet. Även 
slutregleringen av 2021 års kostnad för busskort till elever för läsåret 21/22 ingår i prognosen, för att 
inte ge en felaktig bild av gymnasieverksamheten för året. 

Förskolor i egen regi prognostiseras totalt vara i balans. Inledningsvis har verksamheten likt 
föregående år tillsatt vikarier på längre vikariat för att säkra kvaliteten i verksamheten. Denna åtgärd 
beräknas kunna hanteras inom befintlig budget. 

Grundskolor i egen regi prognostiseras totalt vara i balans. Några skolor prognostiserar negativ 
avvikelse till följd av en beräknad större omfattning på personal. Översyn av detta sker för 
korrigerande åtgärder. Grundsärskolan prognostiseras ha fler elever än budgeterat men beräknas ha en 
budget i balans med tilldelning för elevjustering. Fritidsgårdar och modersmålenheten hanterar i 
nuläget sina verksamheter inom tilldelad budget. 

Fristående enheter inom förskola och grundskola beräknas vara inom budgeterad nivå för året liksom 
interkommunala ersättningar. Fristående enheter erhåller ersättning en månad i förväg medan 
interkommunala har olika faktureringsfrekvenser till och från respektive kommun. 

Tilläggsbelopp extraordinärt behov inom grundskolan har beviljats motsvarande 1 175 tkr för våren 
mot budgeterade 3 000 tkr. Inom förskolan har tilläggsbelopp motsvarande 2 760 tkr beviljats för 
vårterminen. Totalt för året finns 5 000 tkr avsatt i budget. 

Socioekonomisk tilldelning prognostiseras likt föregående år att användas till resursförstärkningar, 
kompetensutveckling, läromedel och tolkkostnader. En mer detaljerad uppföljning och 
återrapportering från berörda rektorer sker vid årsskiftet. 
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Gymnasiet i egen regi prognostiserar initialt ett underskott för året. Den negativ obalansen förklaras 
främst av att en del program har relativt låg fyllnadsgrad. För budget i balans behövs ökad 
fyllnadsgrad på program i kombination med översyn av program och inriktningar och andra åtgärder 
för att effektivisera verksamheten. Underskottet vägs upp av beräknade överskott för centrala poster. 
Gymnasiesärskolan i egen regi prognostiseras vara i balans för året men med osäkerhet för potentiellt 
fler elever under hösten. 

Externa nettokostnader inom gymnasiet och gymnasiesärskolan omfattar fristående enheter och 
interkommunala ersättningar. Initialt är prognosen att dessa hanteras inom befintlig budget. Prognosen 
är mycket osäker avseende interkommunala kostnader och elevförändringar under framför allt hösten. 
Under året införs ett system för enklare hantering av elevflöden och betalningsströmmar till och från 
externa anordnare. 

Vuxnas lärande och yrkeshögskolan prognostiseras ha en budget i balans. Anpassningar för att hantera 
det minskade elevunderlaget pågår. Verksamheten har fortsatt en stor extern finansiering av olika 
karaktär. Under året fortsätter samarbetet med gymnasieskolan avseende tex restaurang och 
livsmedelsutbildning. 

Centrala elevhälsans prognos för året är ett överskott på 500 tkr. Verksamheten har vakanta tjänster 
under våren som troligtvis kan bli tillsatts först till höstterminens start. Det gäller framför allt 
skolsköterskor. 

Treårsprognos 
Redovisning (tkr) Ingående 

balans 2022 
Prognos 

2022 
Prognos           

2020-2022 

Resultat i förhållande 
till budget 

10 905 - 4 905 6 000 

Ingående balans för 2022 är 10 905 tkr efter att kommunfullmäktige den 26 april 2022 beslutade enligt 
regelverket kring hantering av överskott inom treårsbudgeten. Det innebär att överskott motsvarande 
1,5% av utgående budgetram 2021 förs över till 2022. Överskottet beräknas att användas under 2022 
vilket medför motsvarande underskott för innevarande år. Det underskottet vägs upp av för året 
isolerat prognostiserat verksamhetsöverskott på 6 000 tkr. Det innebär för året ett prognostiserat 
underskott på - 4 905 tkr. Prognosen för treårsperioden är ett överskott på 6 000 tkr. 

Löneutfall 
Kontostruktur grupperad: Personalkostnader     

 Utfall 
Jan - 
Apr 

2022  

Budget 
Jan - 
Apr 

2022  

Återstår 
Jan - 
Apr 

2022  

Budget 
2022  

% av 
Årsbudget 

Stab 4 479 7 544 3 065 22 640 19.78% 

Grundskola 87 016 78 586 -8 431 235 851 36.89% 

Förskola 46 248 43 634 -2 613 130 955 35.32% 

Gymnasium 25 360 23 854 -1 506 71 589 35.42% 
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Vuxenutbildning 9 341 9 160 -180 27 492 33.98% 

Central elevhälsa 5 660 6 202 542 18 615 30.41% 

Summa Barn- och 
utbildningsnämnd 

178 103 168 980 -9 124 507 142 35.12% 

Det ackumulerade löneutfallet är 178 103 tkr vilket är högre än budgeterat. Den budgeterade nivån 
omfattar endast ramtilldelning för personal medan utfallet även omfattar resurser som helt eller delvis 
finansieras av externa medel. Det innebär att kostnaderna kan överstiga årets budget för personal då 
vissa lönekostnader som finns med i utfallet inte belastar ordinarie budget utan finansieras av 
statsbidrag som nämnden erhåller för året. 

Investeringsredovisning 
Redovisning (tkr) Utfall 

Jan - 
Apr 

2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Avvikelse 
2022 

Varav 
överförs 
till nästa 

år 

Inventarier Stab, Fsk, 
Grsk 

105 3 500 3500 0 0 

Nya förskolor* 31 1 519 1 519 0 0 

IT-verktyg 0 1 032 1 032 0 0 

Grundsär* 20 895 895 0 0 

Moderna lärmiljöer 0 160 160 0 0 

Giftfri förskola* 330 1 920 1 920 0 0 

Inventarier Gy, VL 104 2 500 2 500 0 0 

Totalt 590 11 526 11 526 0 0 

Det totala ackumulerade utfallet är 590 tkr, vilket motsvarar 5% av budgeten. Möbler till klassrum i 
grundskolan, inventarier till Bullerdalen, giftfri pedagogisk utrustning till förskolan samt inventarier 
och teknisk utrustning till gymnasiet har köpts in under årets fyra första månader. 

Budgeten för året uppgår till 11 526 tkr. 4 526 tkr avser budget som förts över från 2021 års budget 
efter beslut från kommunfullmäktige den 26 april 2022. 

Prognosen för året är att alla tilldelade medel ska användas. 

Utöver här redovisade investeringar har Barn-och utbildningsnämnden uppdrag som hanteras av 
Samhällsbyggnadsnämnden avseende ny ersättningsskola åk 7-9 samt byggnationer i form av 
garage/förråd och tillbyggnad på Möckelngymnasiet. 
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Barn och elever 
Barn o elever Jan Feb Mar Apr M

aj 
Jun Jul Au

g 
Sep Okt Nov Budget 

Förskola 1 391 1 409 1 427 1 459        1 410 

Dagbarnvårdare 17 19 19 19        17 

Förskoleklass 343 344 345 345        330 

Grundskola 3 103 3 115 3 116 3 119        3 083 

Fritidshem 1 046 1 049 1 039 1 040        1 096 

Utfall omfattar barn och elever i egen och fristående regi inom kommunen inklusive asyl och 
sekretess. Budget omfattar genomsnittligt beräknat utfall under hela året. Prognosen är att 
omfattningen totalt under året ska vara inom budgeterad nivå. Initialt har de kommunala enheterna 
prognostiserat en lägre nivå än budgeterat. De första prognoserna är väldigt osäkra och särskilt i år till 
följd av flyktingkrisen i Ukraina. 
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Folkhälsonämnden 

Driftsredovisning 
 Utfall Jan 

- Apr 2022  
Budget Jan 
- Apr 2022  

Återstår 
Jan - Apr 

2022  

Budget 
2022  

Prognos 4 
2022  

Avvikelse 

Nämnd Ledning 
Stab 

822 1 439 617 4 321 4 321 0 

Kostverksamhet -1 453 -81 1 372 0 0 0 

Social hållbar 
utveckling 

1 554 1 654 101 4 980 4 980 0 

Restauranger 
äldre 

827 900 73 2 715 2 715 0 

Städverksamhet -644 0 644 0 -200 200 

Vikariehantering 
FHN 

117 0 -117 0 0 0 

Summa 
Folkhälsonämnd 

1 224 3 913 2 690 12 016 11 816 200 

Efter april månad redovisar Folkhälsonämnden ett resultat i förhållande till budget med ett överskott 
på 2 690 tkr. Prognosen är ett överskott på 200 tkr mot budget vid årets slut. 

Nämnd, Ledning och Stab 

Nämnd, ledning och stabsverksamheten redovisar ett överskott på 617 tkr efter april månad. Övriga 
kostnader underskrider budget på grund av att kostnader för till exempel utbildningar, konferenser och 
företagshälsovård inte fallit ut ännu. Även lönekostnader genererar ett överskott då vissa tjänster inte 
varit tillsatta helt, prognosen är ett nollresultat för verksamheten. 

Kost 

Kostverksamheten redovisar ett positivt resultat på 1 372 tkr mot budget efter perioden. Dock har ett 
systemfel upptäckts så alla kostnader som attesterats i april har inte kommit in i resultatet. 
Uppskattningsvis saknas det kostnader för ca 1 000 tkr för kostverksamheten varav ca 650 tkr avser 
livsmedelskostnader, detta kommer att åtgärdas i maj. Med de felbokade kostnaderna inräknade så 
överskrider livsmedelskostnaderna budget, dels har antalet portioner ökat så de ligger mer i linje med 
beställning, dels har priserna ökat mycket för visa baslivsmedel och dessutom råder det viss brist på 
råvaror så köken har fått köpa in större kvantiteter att ha i lager då leverantören vill ha in beställningar 
4 veckor innan leverans. Alla kök har nu en lagerkapacitet som ska klara 2-5 dagars utebliven 
leverans. Intäkterna är högre för perioden då mjölkstödsbidrag från Jordbruksverket som avser 2021 
inkom i början av 2022 och extrabeställningar av måltider i samband med flyktingmottagandet i 
kommunen. Kostverksamhetens prognos för 2022 är hittills ett nollresultat mot budget men det är en 
stor osäkerhet på grund av de skenande råvarupriserna och dieselpriserna. 

Enheten social hållbar utveckling 
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Enheten för social hållbar utveckling gör ett överskott på 101 tkr mot budget efter april. Alla 
aktiviteter sker inte linjärt över året och har därför inte fallit ut ännu. Projektanställningar pågår för att 
kunna nyttja de externa driftbidragen fullt ut. Enheten håller således budget och prognosen för 
verksamheten är ett nollresultat. 

Restauranger äldre 

Restaurangerna Solbringen och Bergmästaren gör ett resultat om 73 tkr för perioden. Budgeten hålls 
och prognosen för året är ett nollresultat mot budget. 

Städ 

Efter april redovisar städverksamheten ett överskott på 644 tkr mot budget. Lönekostnaderna är 
fortsatt lägre till följd av hög korttidssjukfrånvaro. En del av överskottet kan också hänföras till 
verksamhetsstaben där det ligger budgeterade kostnader för nytt städ IT-system som ännu inte är 
färdigupphandlat och har således inte genererat kostnader ännu. Prognosen för året är osäker men än 
så länge förväntas resultatet bli ett överskott på 200 tkr mot budget pga. att hela budgeten för IT-
städsystemet inte kommer hinna användas. 

Vikariehantering 

Vikariehanteringen gör ett negativt resultat på 117 tkr. Prognosen för året är ett nollresultat men 
eventuellt över-/underskott fördelas till kost- och städverksamheten. 

Livsmedelskostnader 

 

Portionsavstämningen visar att förskolans beställning ligger lågt i förhållande till det antal portioner 
som levererats. I övrigt ligger utfall lägre än beställning för perioden, vilket kan bero på hög 
sjukfrånvaro även bland elever. Totalt är utfallet 45 000 portioner färre än i beställningen för perioden 
vilket motsvarar ett eventuellt intäktsbortfall vid årets slut på ca 617 tkr. 
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Treårsprognos 
Redovisning (tkr) Ingående 

balans 2022 
Prognos 
2022 

Prognos 
2020-2022 

Resultat i förhållande till 
budget 

0 200 200 

Ingående balans för folkhälsonämnden 2022 är 0 kr då regelverket för treårsbudget säger att 
folkhälsonämnden är undantagen hanteringen med överföring av överskott på maximalt 1,5% av 
budgetramen. Prognosen för 2022 är ett överskott på 200 tkr mot budget och därmed är treårsbudgeten 
2020-2022 prognostiserad med överskott på 200 tkr. 

Löneutfall 
Kontostruktur grupperad: Personalkostnader     

 Utfall Jan - 
Apr 2022  

Budget Jan - 
Apr 2022  

Återstår Jan 
- Apr 2022  

Budget 2022  % av 
Årsbudget 

Nämnd Ledning 
Stab 

713 864 151 2 596 27.46% 

Kostverksamhet 14 488 14 814 326 44 460 32.59% 

Social hållbar 
utveckling 

1 453 1 310 -143 3 947 36.81% 

Restauranger 
äldre 

718 728 9 2 196 32.70% 

Städverksamhet 16 291 16 583 292 49 770 32.73% 

Vikariehantering 
FHN 

78 -81 -159 -240 -32.56% 

Summa 
Folkhälsonämnd 

33 741 34 219 478 102 729 32.84% 

Riktvärdet för 4 månaders förbrukning är 33 %. I kostnaden för personal inkluderas kostnaden för 
vikarier. Nämnd, ledning och stab underskrider budget för lönekostnader på grund av ej fullt tillsatta 
tjänster i januari och en viss sjukfrånvaro där vikarier er tillsätts. 

Lönekostnaderna på kost underskrider budget. Social hållbar utveckling har ett underskott på grund av 
sparade semesterdagar som betalats ut i början av året. 

Städverksamhetens lönekostnader ligger lägre än budget. En mycket hög sjukfrånvaro under vissa 
perioder har gjort att det inte gått att tillsätta vikarier i den utsträckning som behövts. 

Vikariehanteringen överskrider budget för löner. Totalt för nämndens verksamheter följer man 
riktvärdet väl. 
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Investeringsredovisning 
Investeringar (tkr) Utfall 

2022 Jan 
- Apr 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Avvikelse 
2022 

Varav 
överförs till 
nästa år 

Köksutrustning 139 1 000 1 000 0 0 

Städutrustning 22 800 800 0 0 

Möbler och övriga 
inventarier 

0 100 100 0 0 

Digitalisering 0 200 200 0 0 

Summa 
investeringsutgifter 

161 2 100 2 100 0 0 

Hittills under 2022 har det köpts in städutrustning för 22 tkr och köksutrustning för 139 tkr. 
Årsprognosen är enligt budget, 2 100 tkr. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Driftredovisning 

 Utfall Jan 
- Apr 2022  

Budget Jan 
- Apr 2022  

Återstår 
Jan - Apr 

2022  

Budget 
2022  

Prognos 4 
2022  

Avvikelse 

Ledning KFN 2 793 3 290 497 9 546 9 546 0 

Föreningsbidrag 
och stipendier 

1 659 1 650 -10 4 951 4 951 0 

Bibliotek och 
allmänkultur 

5 491 5 484 -8 16 581 16 581 0 

Kulturskola 4 891 5 092 201 15 439 15 439 0 

Föreningsstöd 7 934 7 699 -234 23 136 23 136 0 

Strandbadet 3 105 3 039 -66 9 158 9 158 0 

Summa 
Kultur- och 
fritidsnämnd 

25 873 26 253 380 78 811 78 811 0 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott mot budget på 381 tkr efter utgången av april 
månad. 

Ledning redovisar ett överskott. Det beror på sjukskrivning under årets första månader samt att 
kostnader för E-arkiv inte bokförts än. 

Bibliotek och allmänkultur redovisar ett mindre underskott efter april. 

Kulturskolan redovisar ett överskott efter april månad. Det beror på vakans i början av året. Endast 
nyttjat en mindre del av budgeten för pedagogiskt material samt fortbildning. 

Föreningsstöd redovisar ett underskott efter april månad. Stråhallen har fortsatt färre bokningar av 
banor jämfört mot tidigare år. Troligtvis beror det på att det finns fler aktörer i Karlskoga gällande 
padelbanor. För övriga verksamheter inom föreningsstöd ligger utfallet enligt budget efter fyra 
månader. Ett positivt inslag i Karlskogas idrottsliv är när olika idrottsföreningar avancerar i 
seriesystemet. Emellertid medför detta ökade krav från föreningarnas respektive förbund vilket 
innebär ökade kostnader för att tillgodose kraven. 

Strandbadet redovisar ett underskott. Antalet besökare under årets fyra första månader är mindre än en 
motsvarande period före pandemin. Det medför att intäkterna är cirka 110 tkr lägre än budget för 
perioden januari-april. Har varit oförutsedda kostnader för service och reservdelar till 
klortillverkningen under april månad. 

Helårsprognosen för nämnden är ett nollresultat. 
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Treårsprognos 

Redovisning (tkr) Ingående 
balans 2022 

Prognos 
2022 

Prognos           
2020-2022 

Resultat i förhållande till budget 0 0 0 

Kommunfullmäktige beslutade att 2020 års överskott inte fick föras med. 2021 års resultat blev ett 
underskott på 2 359 tkr. Resultatet har uppstått genom uteblivna intäkter som en följd av det 
extraordinära läge som rått med restriktioner under pandemin. Kommunfullmäktige beslutade den 26 
april 2022 att 2021 års underskott inte behöver föras med. 

Löneutfall 

Kontostruktur grupperad: Personalkostnader     

 Utfall Jan - 
Apr 2022  

Budget Jan 
- Apr 2022  

Återstår 
Jan - Apr 

2022  

Budget 
2022  

% av 
Årsbudget 

Ledning KFN 2 161 2 423 261 7 330 29.49% 

Bibliotek och 
allmänkultur 

3 602 3 629 28 11 016 32.69% 

Kulturskola 5 079 4 762 -316 14 451 35.14% 

Föreningsstöd 1 417 1 458 41 4 405 32.16% 

Strandbadet 1 896 1 857 -39 5 611 33.78% 

Summa 
Kultur- och 
fritidsnämnd 

14 154 14 129 -24 42 813 33.06% 

Ledning redovisar ett överskott på grund av sjukskrivning. 

Kulturskolan redovisar ett underskott på grund av olika projektkostnader som finansieras med externa 
medel. 

Investeringsredovisning 

I Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2021 fanns outnyttjade medel som förts med till 
2022. Det fanns budget för e-arkiv om 253 tkr inte förbrukades under 2021. Planering gällande 
renovering av biblioteket har inte kunnat påbörjas, varför 5 mnkr för bibliotekstinventarier förts med 
till 2022. I och med försenad upphandling har inte alla möbler kunnat köpas in till bibliotekets 
sammanträdesrum, varför 183 tkr förts med till 2022. Dessa tre poster finns nu med i 
sammanställningen av 2022 år investeringar då besluts fattats av kommunfullmäktige den 26 april 
2022. 
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Investeringar (tkr) Utfall jan-
april 2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Avvikelse 
2022 

Varav 
överförs 
till nästa 

år 

Biblioteket inventarier 0 5 000 5 000 0 0 

E-arkiv 0 253 253 0 0 

Möbler sammanträdesrum 
biblioteket 

0 183 183 0 0 

Kulturskolan instrument 0 100 100 0 0 

Bildkonst 24 100 100 0 0 

Kulturskolan inventarier 0 50 50 0 0 

Strandbadet sviktar 0 100 100 0 0 

Ljudsystem konsthallen 0 25 25 0 0 

Maskinutrustning 
Nobelanläggningarna 

0 210 210 0 0 

Utbyte underlag manegen 
Botorp 

0 250 250 0 0 

Korkpåfyllnad Baggängens IP 0 225 225 0 0 

Projektor Teatersalongen 0 150 150 0 0 

Summa investeringsutgifter 24 6 646 6 646 0 0 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Driftredovisning 

 Utfall 

Jan - Apr 
2022 

Budget 

Jan - Apr 
2022 

Återstår 

Jan - Apr 
2022 

Budget 

2022 

Prognos 3 

2022 

Avvikelse 

Nämnd, ledning och stab 1 822 2 469 647 7 142 7 142 0 

Samhällsutveckling 2 474 1 406 -1 069 4 308 5 308 -1 000 

Ekologisk hållbar 
utveckling 

1 105 1 240 135 3 746 3 746 0 

Fastighet 737 2 363 1 626 138 1 038 -900 

Teknik 9 800 10 879 1 079 32 795 35 795 -3 000 

Vinterväghållning 5 488 4 783 -706 5 585 5 585 0 

Summa 21 427 23 140 1 713 53 714 58 614 -4 900 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat om 1 713 tkr vid april månads utgång. 

Samhällsbyggnadsnämnd, ledning och stab påvisar ett resultat om 647 tkr. I budget ligger del av 
lönepotten som fördelas ut till övriga verksamheter till budget 2023. Prognosen sätts till 0 tkr mot 
budget vid årets slut. 

Samhällsutveckling har gjort ett negativt resultat om 1 069 tkr. Inom plan finns upparbetade kostnader 
som faktureras i efterhand när uppdrag är slutförda. Uppdragen pågår mellan några månader upp till 
ett par år, här pågår en processutveckling för att bättre matcha intäkter och kostnader så de infaller 
under samma period. Det finns en stor osäkerhet inom planverksamheten där ett ökat intäktskrav 
infördes i budget 2021 som är svårt att nå, därför prognostiserar Samhällsutveckling ett underskott på 
1 000 tkr vid årets slut. 

Enheten ekologisk hållbar utveckling redovisar ett positivt resultat om 135 tkr efter april. Intäkterna 
som avtalsfaktureras 2 ggr per år är nu periodiserade över året för att visa ett mer rättvisande resultat. 
Många kostnader är inte linjära över året och insatser är inplanerade. Prognosen för året är ett 
nollresultat mot budget. 

Fastighet påvisar ett positivt resultat om 1 626 tkr. Det positiva resultatet beror dels på arrendeintäkter 
som inte periodiseras där ca 355 tkr avser maj - dec. Det finns en vakant projektledartjänst som ska 
tillsättas under året som hittills genererar överskott. Det planerade underhållet har fortsatt varit 
återhållsamt i början av året men insatser är inplanerade i sommar när många verksamheter i lokalerna 
är stängda eller begränsade. Även det felavhjälpande underhållet genererar en del av överskottet för 
perioden, detta på grund av extremt långa leveranstider på reservdelar och andra produkter inom 
fastighetsservice trots att behov finns. Fastighet prognostiserar ett resultat på minus 900 tkr. 

Teknik redovisar ett resultat om 1 079tkr. En stor del av aktiviteterna som utförs inom tekniks 
verksamhetsområde är säsongsberoende och de första månaderna av året pågår ett planeringsstadium 
som inte genererar lika höga kostnader som under utförandestadiet. Under vintern används också 
tekniks resurser inom vinterväghållning. I början av året inkom intäkter för avverkning av skog som 
avser 2021 vilket bidrar positivt till resultatet. Årsprognosen för teknik är ett underskott på 3 000 tkr. 
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Vinterväghållningen påvisar ett negativt resultat om 706 tkr i jämförelse med budget. 

Ett systemfel har upptäckts som har resulterat i att alla kostnader som attesterats i april inte har 
kommit in i resultatet för perioden. Detta kommer att åtgärdas i maj månad. 

ANSIKTSLYFTET - delprojekt Beslutad 
budget 

Utfall Prognos Avvikelse 

Teliatrappen 150 0 150 0 

Teatertrappen 150 1 150 0 

Köpcity 100 12 100 0 

GCM Bergrumsv. 2 500 3 2 500 0 

Säsongsutsmyckning Biblioteket 150 0 150 0 

Nya urnor torget 150 0 150 0 

Skrantarondellen 900 0 900 0 

Bregårdsgatan 800 0 800 0 

Centralparken 140 9 140 0 

Anders Ersgatan 800 0 800 0 

Träd Värmlandsv. 60 0 60 0 

Bråtenstråket 100 0 100 0 

Målning Ö-ställen 600 0 600 0 

Vägmärken 600 74 600 0 

Målning Väglinjer 600 0 600 0 

Summa 7 800 109 7 800 0 

Ansiktslyftet - Driftprojekt 

Som många andra aktiviteter inom verksamhetsområde teknik så är även projekten inom Ansiktslyftet 
delvis säsongsberoende. Än så länge är driftprojekten inne i planeringsstadiet. En del material är 
beställt och för vissa projekt inväntas offertsvar. Prognosen är att de 7,8 mnkr kommer att förbrukas 
under året. 

Treårsprognos och sexårsprognos avseende vinterväghållning 

Redovisning (tkr) Ingående 
balans 2022 

Prognos 
2022 

Prognos 2020-
2022 

Resultat i förhållande till 
budget treårsbudget 

0 -4 900 -4 900 
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Ingående balans för Samhällsbyggnadsnämnden år 2022 är 0 kr då Kommunfullmäktige beslutade den 
26 april att stryka underskottet avseende 2021. Prognosen för 2022 är ett underskott på 4 900 tkr och 
ger således en prognos, i dagsläget, för hela treårsperioden på -4 900 tkr. 

Samhällsutveckling prognostiseras ett underskott om 1 000 tkr för 2022. Inom planverksamheten 
ligger ett intäktskrav som inte bedöms som rimligt att nå upp till med de befintliga resurserna. Därför 
har äskande om driftkostnad för ytterligare en planarkitekt lagts in. 

Fastighet har en prognos på minus 900 tkr. En osäkerhet finns i hur omvärldssituationen påverkar 
verksamhetens kostnader framöver. Priser på komponenter och material ökar samtidigt som en viss 
ökning av felanmälningar kan ses. 

Teknik prognostiseras leverera ett underskott på 3 000 tkr för året. Detta beror främst på minskade 
intäkter för grävtillstånd och minskade intäkter för nyttokort som en följd av beslut om avgiftsfri 
parkering. I budgeten ligger en obalans som följd av sparbeting inför 2020 och 2021 som ännu inte 
arbetats in i budget, där större delen avser vakanta tjänster som tillsats år 2020, trots att de skulle ha 
sparats in. Verksamheten drabbas också hårt av de ökade drivmedelspriserna då det är en fordonstät 
verksamhet. 

Inom park har resursbehov för att klara minimikrav på utförda uppdrag och kvalitet kartlagts och där 
saknas det 3,7 årsarbetare för att nå upp till denna nivå. I år kommer en del av potten för ansiktslyftet 
gå till att tillgodose den underhållsskuld som finns. För 2023 har tilläggsäskande för driftsbudget lagts 
för att kunna sköta den drift som finns utifrån uppmätta ytor. 

Redovisning (tkr) Ingående 
balans 2022 

Prognos 
2022 

Prognos 2017-
2022 

Resultat i förhållande till 
budget, sexårsbudget 

-3 037 0 -3 037 

För vinterväghållningen tillämpas sexårsbudget. Ingående balans år 2022 är -3 037 tkr och innefattar 
åren 2017-2022. Vinterväghållningen prognostiseras hittills klara budget 2022. Uppnås budget innebär 
det att prognosen för år 2017-2022 sätts till -3 037. En tillförlitlig prognos kan inte lämnas på grund av 
vädrets inverkan. 

Löneutfall 

Kontostruktur grupperad: Personalkostnader     

 Utfall Jan 
- Apr 
2022  

Budget 
Jan - Apr 

2022  

Återstår 
Jan - Apr 

2022  

Budget 
2022  

% av 
Årsbudget 

Nämnd Ledning Stab 1 340 1 726 386 4 905 27.32% 

Samhällsutveckling 3 127 3 222 95 9 757 32.05% 

Ekologisk hållbar 
utveckling 

1 436 1 504 68 4 538 31.65% 

Fastighet 4 057 4 161 104 12 575 32.26% 

Teknik 7 694 8 663 970 26 148 29.42% 
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Vinterväghållning 2 077 1 193 -885 1 590 130.65% 

Summa 
Samhällsbyggnadsnämnd 

19 731 20 470 738 59 513 33.15% 

Lönekostnaderna ligger 738 tkr under budget för perioden, en stor del av detta hänförs till nämnd, 
ledning och stabverksamheten där lönepotten för löneöversyn 2022 ligger, kompensation för 9 
månader har delats ut till övriga verksamheter men potten har räknats med helårseffekt i budget, därav 
ligger det en del kvar i potten som kommer fördelas till budget 2023. 

Även teknikverksamheten har ett stort överskott som beror på att budgeten för säsongsarbetare ligger 
linjärt periodiserad men tjänsterna har precis börjat tillsättas, efter sommaren borde det mesta ha 
arbetats in. Några långtidssjukskrivningar påverkar också resultatet positivt för perioden. 

Vinterväghållningen är den enda verksamheten som ligger över budget. 

Investeringsredovisning 

 Utfall ack 
jan-apr 

Budget 
2022 

Prognos Avvikelse Varav 
överförs till 
nästa år 

1. SBN 20 646 286 447 292 721 -6 274 -6 277 

01 Reinvesteringar lokaler 2 310 14 000 13 999 1 0 

02 Reinvesteringar 
komponentavskr 

2 293 9 000 8 999 1 0 

05 Projektering pott fastighet 0 1 000 1 000 0 0 

06 Reinvest Gator/Park/Maskiner 2 302 16 000 16 000 0 0 

07 Teknik/Arbetsmiljö 0 500 500 0 0 

08 Nobelhallen anslutande mark 0 2 500 2 500 0 0 

11 Åtgärder i ÖP 0 1 014 1 014 0 0 

16 Stränder inkl utv udden mm 0 5 000 8 000 -3 000 -3 000 

20 Sveriges häftigaste lekpark 106 1 000 1 000 0 0 

21 Värmlandsvägen 0 1 000 0 1 000 1 000 

22 Naturreservat bef. & kommande 23 250 250 0 0 

24 Busstationen ombyggnad 1 767 17 673 17 673 0 0 

27 Träningsskola - tillägg 765 24 636 24 636 0 0 

28 Utterbäcksbron 0 76 376 -300 -300 

29 Lunnedet 731 3 500 3 500 0 0 

45 Nobelhallen 661 107 848 107 848 0 0 
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46 Nobelstadion 168 31 566 31 566 0 0 

47 Inköp bilar 232 10 754 10 754 0 0 

48 Konstn utsm saml proj 0 1 757 1 757 0 0 

53 Kvinnohuset 235 2 900 2 900 0 0 

54 Förskola Bullerdalen 930 -2 997 930 -3 927 -3 927 

55 Mårbackaköket 
omklädningsrum 

28 89 89 0 0 

57 Soprum enligt avfallsplan 1 82 82 0 0 

59 Byte konstgräsyta KEMAB 
arena 

569 5 121 5 121 0 0 

60 Björkbornsbron 6 460 12 474 12 474 0 0 

61 Extra åtgärder för staden 
utemiljö 

464 10 800 10 800 0 0 

62 Gång/cykelväg Haren-
Äspedalen 

141 5 600 5 600 0 0 

63 Moderna lärmiljöer Aggerud 
renovering 

0 1 442 1 442 0 0 

65 GC-vägar enligt cykelplan 10 1 401 1 401 0 0 

66 Asfaltinventering 2019 0 60 60 0 0 

66 Badhus - projektering 451 401 451 -50 -50 

1. KS beställningar till SBN 0 0 0 0 0 

Inget utfall 0 0 0 0 0 

1. SN:s beställningar till 
SBN 

0 750 750 0 0 

35 Nytt vårdboende 0 750 750 0 0 

1. BUN:s beställningar till 
SBN 

11 6 000 6 000 0 0 

37 Tillbyggnad Möckelngymnasiet 0 1 000 1 000 0 0 

38 Möckelngymnasiet 
garage/förråd 

11 5 000 5 000 0 0 

1. KFN:s beställningar till 
SBN 

1 189 1 050 1 189 -139 -139 

42 Konstfrusen isbana på torget 1 189 1 050 1 189 -139 -139 
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1. FHN:s beställningar till 
SBN 

135 3 131 3 131 0 0 

43 FHN pott - ombyggnad lokaler 0 1 600 1 600 0 0 

44 FHN uppgr & ny fast inst uppr 0 500 500 0 0 

64 FHN beställningar från tidigare 
år 

135 1 031 1 031 0 0 

1. Beställningar ej SBN 13 060 62 093 50 562 11 704 14 553 

1. KS 13 060 60 003 45 472 14 704 17 553 

1. KFN 0 2 090 2 090 0 0 

Totalsumma 35 041 359 471 354 353 5 290 8 137 

Investeringar har genomförts för totalt 35 041 tkr. Utfall saknas men påverkar inte prognosen. Under 
april månad godkändes årsredovisningen 2021 av Kommunfullmäktige. I enlighet med beslutet förs 
outnyttjade budgetmedel för definierade projekt om 10 111 tkr över från år 2021 till år 2022. Medel 
för reinvesteringar får enligt investeringspolicy inte föras mellan åren. Samhällsbyggnadsnämndens 
investeringsram uppgår efter justering till 359 471 tkr. Tilläggsbeslut summeras till 19 900 tkr. Tillägg 
som beslutats avser restaurering av Lunnedet, extra åtgärder för stadens utemiljö samt gång- och 
cykelväg Harenkorset - Äspedalsvägen. 

Av det totala beloppet avser 286 447 tkr nämndens egna investeringar bestående av både definierade 
och schabloniserade projekt. Andra nämnders beställningarna till SBN uppgår till 10 931 tkr. 
Beställningar som andra nämnder utför i egen regi och som därmed inte hanteras av SBN summeras 
till totalt 62 093 tkr. 

Prognosen är att investeringar genomförs för totalt 354 353 tkr. I prognosen beräknas avvikelse för 
projekt som rapporteras kommer nå full förbrukning för året. För övriga projekt förutsätts att 
budgeterade medel används tills annan information inkommer. 

Samhällsbyggnadsnämndens avvikelse om -6 274 tkr beror på projekten Förskola Bullerdalen och 
Stränder inkl. udden där projekten blivit alternativt beräknas bli dyrare än vad som budgeterats. 
Avvikelse för andra nämnders beställningar till SBN uppgår till -139 tkr och omfattas av Konstfrusen 
isbana på torget. Beställningar som ej hanteras av SBN, rapporterar avvikelse på 11 704 tkr och 
innefattar främst Mark- och exploateringsprojekt. Av totala investeringar prognosticeras totalt 8 137 
tkr föras med till år 2023. 
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Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Driftredovisning 
(Tkr) Utfall Jan-

Apr 2022 
Budget 

Jan-Apr 
2022 

Återstår 
Jan-Apr 

2022 

Budget 
2022 

Prognos 4 
2022 

Avvikelse 

Tillväxt- och 
tillsynsnämnd 

1 177 1 577 400 4 642 4 242 400 

Sektion Bygglov 940 192 -747 619 1 319 -700 

Sektion 
Bostadsanpassning 

592 1 047 454 3 150 3 150 0 

Sektion Tillsyn 946 -93 -1 038 -239 1 961 -2 200 

Trafik 112 113 1 341 341 0 

Summa Tillväxt- 
och tillsynsnämnd 

3 767 2 836 -930 8 513 11 013 -2 500 

Tillväxt- och tillsynsnämnden redovisar ett negativt resultat om 930 tkr vid utgången av april månad. 
Anledningen hänförs till sektionen Bygglov och sektionen Tillsyn som inte uppnår periodens 
budgeterade intäkter. Prognosen för helåret sätts till minus 2 500 tkr och beror på att budgeterade 
intäkter inte förväntas uppnås. 

Tillväxt- och tillsynsnämnd/ledning/stab påvisar ett positivt resultat. Under ledning återfinns 
driftbidrag för nämndverksamhet och bostadsanpassning från Storfors som periodiserats. Dessa poster 
faktureras i januari och juli. Årets löneöversyn är genomförd och budgetmedel har fördelats ut till 
varje sektion. Medel för helårseffekt fördelas i början av nästa år. Personalkostnaderna är lägre än vad 
det budgeterats för vid utgången av april månad. Det beror på vakans för tidigare kvalitetsledare på 
staben. Prognosen uppskattas till ett överskott om 400 tkr vid utgången av år 2022. 

Sektionen Bygglov redovisar ett negativt resultat. Intäkterna är under budget och beror på ärenden från 
2021 som hanteras med reducerad avgift. Från och med maj månad beräknas majoriteten av de 
ärendena vara hanterade och inte påverka intäkterna i lika stor omfattning som tidigare. Inkommande 
ärenden hanteras enligt ordinarie taxa. Personalkostnaderna är enligt budget. Prognosen för året 
uppskattas till ett underskott då intäkterna inte förväntas uppnå budget. 

Tillsyn uppvisar ett minusresultat vilket beror på att utfallet av intäkterna är lågt i förhållande till 
periodens budget. Intäkterna uppgår totalt till 565 tkr för perioden jan till apr. Budgeterad intäkt för 
samma period uppgår till 1 760 tkr. Miljö och Hälsoskydd står för huvuddelen av avvikelsen. 
Fakturering sker inte längre enligt schablon i förväg utan först när tillsynen har utförts. Arbetstid läggs 
på oförutsedda ärenden som inte är debiterbara som till exempel batteribranden. Även vakanser 
påverkar intäktskravet negativt. Prognosen för helåret sätts till ett underskott då intäkterna inte 
kommer uppnå budget. 

Trafik följer budget väl och redovisar ett nollresultat. Prognosen är budget i balans. 
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Nämndspecifik redovisning 

71 - Sektion Bygglov 
(tkr) 

Utfall 
jan-apr 
2022 

Budget 
jan-apr 
2022 

Återstår 
jan-apr 
2022 

Årsbud 
2022 

Prognos 
4 

Utfall jfr 
årsbudget 

Intäkter -560 -1 267 -706 -3 800 -3 100 15% 

Personalkostnader 1 494 1 450 -44 4 394 4 394 34% 

Övriga 
verksamhetskostnader 

6 8 3 25 25 23% 

Nettokostnad 940 192 -747 619 1 319 152% 

 

73 - Sektion Tillsyn 
(tkr) 

Utfall 
jan-apr 
2022 

Budget 
jan-apr 
2022 

Återstår 
jan-apr 
2022 

Årsbud 
2022 

Prognos 
4 

Utfall jfr 
årsbudget 

Intäkter -565 -1 760 -1 195 -5 281 -2 535 11% 

Personalkostnader 1 505 1 655 149 5 005 4 459 30% 

Övriga 
verksamhetskostnader 

5 12 8 37 37 13% 

Nettokostnad 945 -93 -1 038 -239 1 961 -395% 

Bostadsanpassning 

Bostadsanpassning ligger vid april månads utgång under budget. Det positiva resultatet beror på att 
Karlskoga kommuns kostnader och Storfors kommuns kostnader för bidragsdelen är lägre än 
periodens budget. Karlskoga kommuns kostnader för Degerfors kommun bostadsanpassning har 
periodiserats för april månad och kommer vidarefaktureras i maj enligt avtal. 

72 Sektion Bostadsanpassning 
(tkr) 

Utfall jan 
- apr 2022 

Budget 
2022 

Prognos Utfall jfr årsbudget % 

Intäkter -144 -433 -433 33% 

Personalkostnader 305 881 881 35% 

Övriga verksamhetskostnader 2 2 2 81% 

Karlskoga 
bostadsanpassningsbidrag 

299 2 250 2 250 13% 

Degerfors 
bostadsanpassningsbidrag 

0 0 0 0% 

Storfors 
bostadsanpassningsbidrag 

131 450 450 29% 

 592 3 150 3 150 19% 
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Treårsprognos 
Redovisning 
(tkr) 

Ingående 
balans 2022 

Prognos 
2022 

Prognos 
2020-2022 

Resultat i 
förhållande till 
budget 

0 -2 500 -2 500 

Tillväxt- och tillsynsnämnden ingående balans år 2022 uppgår till 0 kr. Kommunfullmäktige godkände 
för årsredovisningen 2021 att stryka negativa resultat. 

Prognosen för år 2022 sätts till minus 2 500 tkr. Under årets fyra första månader har inte Bygglov 
uppnått budgeterade intäkter vilket främst beror på reducerade avgifter från år 2021. Sektionen 
prognostiseras inte ha möjlighet till återhämtning av förlorade intäkter. Inför årets resterande månader 
prognostiseras sektionen följa budget. Inom de två närmaste månader kommer två vakanser uppstå och 
förväntas ersättas inom rimlig tid. Dock ses risk i försening av rekrytering och upplärningstid vilket 
kan komma att påverka intäkterna negativt. En konsult kommer eventuellt anlitas. Införande av 
digitalisering planeras under 2022. Risk finns för hög arbetsbelastning hos personalen med följd som 
minskade intäkter. 

Bostadsanpassningen redovisade ett överskott 2021 vilket kan berott på att en del till följd av 
pandemin avstått att ansöka om anpassning. Det kan medföra ett uppdämt behov av anpassningar med 
påverkan 2022. 

Sektionen tillsyn, miljö och hälsoskydd har en kraftig negativ obalans då budgeterade intäkter inte 
uppnåtts. Arbete för effektivisering av processerna är initierat. Redan tappade intäkter kommer inte 
återhämtas under året. Vakanser påverkar negativt då inte någon kontinuitet infinner sig i 
organisationen. Budgeterad arbetstakt uppnås inte vilket ger upphov till stor avvikelse mot budget. 

Prognosen för treårsperioden motsvaras av underskottet för 2022. 

Löneutfall 
Tillväxt- och tillsynsnämndens löneutfall ligger totalt lägre än vad som budgeterats för vid utgången 
av april månad. Ledning är under budgeterad kostnad då medel för löneöversyn återfinns här. Även 
stab ligger under budget på grund av en vakant tjänst. Miljö och Hälsoskydd ligger också under budget 
vilket beror på vakanser tillsammans med frånvaro. Resterande sektioner följer budget väl. 

(Tkr) Utfall jan - 
apr 2022 

Årsbud 
2022 

Budget 
jan-apr 
2022 

Återstår av 
budget jan-apr 
2022 

% av årsbudget 
2022 

700 Myndighetsnämnd 0 14 5 5 0% 

701 Ledning 393 1 468 524 131 27% 

702 Stab 491 2 161 715 224 23% 

710 Sektion Bygglov 1 494 4 394 1 450 -44 34% 

720 Sektion 
Bostadsanpassning 

305 881 291 -14 35% 
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731 Tillsyn Miljö 810 2 750 911 101 29% 

732 Tillsyn Hälsoskydd 309 1 030 340 30 30% 

733 Tillsyn Alkt, läk, 
folköl 

206 651 215 8 32% 

734 Tillsyn Livsmedel 180 574 189 10 31% 

751 Trafik 94 341 113 18 28% 

 4 283 14 264 4 753 470 30% 

Investeringsredovisning 
Tillväxt- och tillsynsnämnden har inte tilldelats någon investeringsbudget för år 2022. 

 



  Ekonomisk rapport jan-april 2022 

  46 

Valnämnd 
Ansvarsområde 

Allmänna val 

Ansvarig ordförande 

Kerstin Gustavsson 

Verksamhet 
Valnämnden ansvarar för allmänna val och andra förekommande val/folkomröstningar genomförs på 
ett korrekt sätt. Valnämnden är aktiv i samband med val. 

Driftsredovisning 
Redovisning (tkr) Utfall 

Jan-Apr 
2022 

Budget 
Jan-Apr 

2022 

Återstår 
Jan-Apr 

2022 

Budget 
2022 

Prognos 
04 2022 

Avvikelse 
2022 

Valnämnden -833 200 1 033 600 600 0 

Summa VALNÄMND -833 200 1 033 600 600 0 

Valnämnden redovisar per april ett överskott på 1 033 tkr i jämförelse med periodens budget. 
Anledningen till att överskottet är högre än valnämndens totala budget är att bidrag från staten för 
genomförande av valet har kommit in, kostnaderna i valnämnden har hittills i år vara 50 tkr. Valet 
kommer att genomföras i september 2022 och den största delen av kostnaderna kommer några 
månader före och efter valet. 

Årets prognos för Valnämndens sätts till ett nollresultat. 
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Administrativa nämnden 
Ansvarig kommun 

Kristinehamns kommun 

Ansvarsområde 

Löneadministration 

Ansvarig ordförande 

Eva Wiklander 

Verksamhet 
Inom administrativa nämndens område hanteras löneadministration inom ramen för ett gemensamt 
lönecentrum för kommunerna Kristinehamn, Storfors, Filipstad och Karlskoga samt kommunala 
bolag. 

Driftsredovisning 
 Utfall Jan - 

Apr 2022  
Budget Jan 
- Apr 2022  

Återstår 
Jan - Apr 

2022 

Budget 
2022  

Prognos 04 
2022  

Avvikelse  

Administrativa 
nämnden  

2 244 2 302 58 6 908 6 908 0 

Summa 
Administrativa 
nämnden 

2 244 2 302 58 6 908 6 908 0 

Driftredovisningen avser Karlskogas del av den administrativa nämnden. 

Administrativa nämnden redovisar per april ett överskott 58 tkr i jämfört med periodens budget.  

Årets prognos för Administrativa nämnden sätts till ett nollresultat. 
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Överförmyndarnämnden 
Ansvarig kommun 

Kristinehamns kommun 

Ansvarsområde 

Överförmyndarverksamhet 

Ansvarig ordförande 

Ellen Skaare Håkansson 

Verksamhet 
Nämnden har tillsynen över personer som är ställföreträdare till underåriga eller hjälpbehövande 
personer och medverkar till att det finns god man, förvaltare eller förordnad förmyndare för den som 
har behov av detta. Nämnden finns i Kristinehamns kommun och den bedrivs tillsammans med 
Karlskoga, Degerfors, Storfors och Filipstad. 

Driftsredovisning 
 Utfall Jan - 

Apr 2022  
Budget Jan 
- Apr 2022  

Återstår 
Jan - Apr 

2022 

Budget 
2022  

Prognos 04 
2022  

Avvikelse  

Överförmyndarnämn
den 

1 430 1 179 -251 3 539 3 539 0 

Summa 
Överförmyndarnäm
nden 

1 430 1 179 -251 3 539 3 539 0 

Driftredovisningen avser Karlskogas del av Överförmyndarnämnden. 

Överförmyndarnämnden redovisar per april ett underskott på 251 tkr i jämförelse med periodens 
budget. Anledningen till underskottet är obalans i när utbetalningen för arvoden till ställföreträdande 
utförs i förhållande till när fakturering till hjälpbehövande görs, detta kommer att rätas ut under året.  

Årets prognos för Överförmyndarnämnden sätts till ett nollresultat. 
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