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Vår Vision 

 
Vårt Karlskoga kan bättre. 

Vårt Karlskoga har en bra livsmiljö för alla. 

I vår kommun har alla möjlighet att förverkliga sina drömmar. Det är en plats med god miljö 

för människor och företagande. Invånarna känner sig trygga och delaktiga. 

Vårt Karlskoga är ett jämlikt och jämställt samhälle med en god integration. 

De globala målen för hållbar utveckling, FN:s Agenda 2030, sätter prägel på det vi gör. 

 

Våra prioriterade områden  
 

• Vår kommun ska bli Sveriges bästa arbetsgivare.  

• Vårt växande Karlskoga behöver moderna anläggningar, skolor och bostäder. Nya 

eller rustade lokaler ska byggas klimatsmart och ekonomiskt klokt.  

• Skolan, omsorgen och annan välfärd för Karlskogaborna ska drivas utan vinstintresse 

och vi vill fortsatt utveckla våra två bolag, Karlskoga hem och Karlskoga Energi och 

Miljö. 

• Våra barn ska klara grundskolan och få godkända betyg – genom mindre grupper och 

stöd till alla som behöver. 

• Fler unga ska klara av att gå klart gymnasiet och alla ska kunna söka ett busskort, som 

ska gälla även efter skoltid. 

• Vår kommun behöver satsa på fler senior, vård och omsorgsboenden och en hemvård 

som möter den enskildes behov. Vi vill fortsatt satsa på flextrafiken. 

• I vår kommun ska alla som kan jobba få stöd, utbildning och praktik genom hela 

yrkeslivet. Mer satsning behövs på vuxenutbildning och kompetensutveckling i nära 

samverkan med näringslivet. 

• Stärk samverkan mellan polisen, föreningslivet och kommunen. Vi vill ha ett tryggt 

Karlskoga för alla. 

 

Vårt budgetförslag 
 
Vi motsätter oss kraftigt Alliansens förslag på 1% tillskott till nämnderna för att få en 

långsiktig effektivisering. Detta drabbar de personaltäta nämnderna mycket hårt, och rimliga 

löneökningar och bra arbetsmiljö blir svårt att upprätthålla.  

Då Karlskoga kommun har en mycket välskött ekonomi och har gjort mycket goda resultat de 

senaste åren så ställer vi oss bakom förslaget till nytt överskottsmål, +2% över två 

treårsperioder. 

Vi vill att personalen inom vård och omsorg ska ha hållbara scheman och vill därför utreda 

möjligheterna till att reducera de delade turerna, för att helt avskaffas till 2025. Man bör utse 
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pilotgrupper vid införandet både inom hemvård och vårdboende för att införandet ska bli så 

bra som möjligt utifrån kvalitet och ekonomi. 

 Ett tillitsbaserat arbetssätt ska införas inom kommunens verksamheter. Att arbeta utifrån 

minutstyrning är inte bra varken för personalens arbetsmiljö eller utifrån verksamhetens 

kvalitet. 

Barngruppernas storlek i förskolan bör minskas till max 15 barn/avdelning.  Även 

resursfördelningen inom förskoleverksamheten behöver utredas och ses över. 

För att minska risken för utanförskap i tidiga år samt ge barn och unga rätt förutsättningar i 

livet så behövs satsningar på förebyggande arbete.  

Kommunens hela organisation behöver ses över, och vid förändringar bör konsekvensanalyser 

göras och berörd personal involveras. 

Agenda 2030 bör genomsyra kommunens verksamheter samt de beslut som tas. 

 

Vår syn på långtidsplanen 
 
Vi ser många osäkerhetsfaktorer för 2023 och 2024 och som opposition har vi begränsade 

möjligheter att djupanalysera de prognoser som finns. 

Karlskoga är en plats med god miljö och företagande och med ett brett kultur- och 

föreningsliv. 

Efter valet 2022 så har vi en högerkonservativ regering. Detta kommer troligtvis innebära 

förändringar i statsbidrag samt göra det tuffare för redan utsatta grupper i samhället. Utifrån 

det läget så är det ännu viktigare att vi socialdemokrater driver på vår politik i opposition i 

kommunen för att kunna påverka så mycket som möjligt i våra kärnfrågor som rör vård, skola, 

omsorg och ett jämlikt och jämställt samhälle. 

Omvärldsläget är oroligare och osäkrare än på många år. Följder av pandemiåren, kriget i 

Ukraina och el/energikrisen gör att det är många osäkerhetsfaktorer som påverkar och kan 

komma att påverka ekonomin framöver. 

Vi tycker det är mycket viktigt med en långsiktig plan för kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling samt att utveckla vuxenutbildningen. 

Vi tycker att det är viktigt för Karlskogas bästa att kunna planera långsiktigt när det gäller 

kommunens investeringar. För att göra det möjligt tog vi Socialdemokrater under våren 

initiativ till att lägga en gemensam investeringsbudget tillsammans med alliansstyret i 

kommunen. Efter flera samtal och kompromisser kunde en gemensam investeringsbudget tas 

av en bred majoritet i kommunfullmäktige i juni 2022. 
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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 procent 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 Regioner (SKR) 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 procent.   

 

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 2023-2025 föreslås ingen förändring av de två finansiella mål. 

 

1) Överskottsmålet 

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

generella statsbidrag under två treårsperioder, dvs. under sex år med start 2023 tom 2028. 

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 2023-2028 finns KSAU förslag till budget 2023 samt 

            plan 2024-2025 inlagt.  

        

Simulering överskottsmålet
2023 

budget

2024 

plan

2025 

plan

2026 

prognos

2027 

prognos

2028 

prognos

Summa 

2023-2028

KF mål: +2 % över 6 år 1,5% 0,9% 1,7% 2,5% 2,7% 2,7% 12,0%

Mål 12,0%  
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Budgeterat överskott med +1,5 procent 2023 innebär +30,9 mnkr. För 2024 planeras ett 

resultat om +20,3 mnkr. Resultatet 2024 uppgår till +0,9 procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag. För 2025 planeras ett resultat om +36,6 mnkr vilket motsvarar +1,7 

procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen för det finansiella 

fullmäktigemålet om överskott, 2,0 procent över två treårsperioder mellan 2023 och 2028, är 

att målet uppnås.      

 

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 2023. Siffrorna för åren 2019-2021 är utfall 

och för 2022 senaste årsprognosen. 

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

Investeringars självfinansieringsgrad under fem år (mnkr)

2019 2020 2021 2022P 2023B

Årets resultat 42,0 135,0 154,5 46,3 30,9

Avskrivningar 75,0 82,7 88,8 121,5 117,5

Årets resultat + avskrivningar 117,0 217,8 243,3 167,8 148,4

Investeringar 134,7 151,3 198,4 277,4 317,6

Självfinansieringsgrad i % per år 87% 144% 123% 60% 47%

Självfinansieringsgrad i % summering av fem år152% 143% 130% 100% 83%  
 

Budget 2023 visar 83 procent i självfinansieringsgrad.  

 

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) 
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Förslag till fullmäktigemål 

Socialdemokraterna föreslår sju fullmäktigemål för 2023. Dessa är samma som tidigare 

beslutades för 2019. 

 

Mål 1: Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla. 

Mål 2: Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och 

service. 

Mål 3: Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt 

utsatta barn och unga. 

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

Mål 5: Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas. 

Mål 6: Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. 

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

övrigt får de kunskaper och förutsättningar som de behöver för att vuxenlivet och 

morgondagens samhälle.     

 

Vision Karlskoga 

Välkomnande, kloka och innovativa Karlskoga. 

Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid. Tillsammans gör vi som lever, verkar 

och bor i Karlskoga vår vision till verklighet. 

Visionen talar till de människor som berörs av den och behöver förverkligas med 

gemensamma krafter. Karlskoga kommun, genom fullmäktiges mål ska spegla politikens 

intentioner och bidra till att Karlskoga når ambitionen i visionen. 

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) 
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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 

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

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

eller inför kommande års verksamhetsplanering. Uppföljning och rapportering sker på flera 

olika nivåer. Rapporteringen sker enligt nedanstående modell.  

 

 
Gemensam rapporteringsmodell  

                    
 

 

Utöver rapporteringen till kommunstyrelsen och fullmäktige kan varje nämnd besluta om 

mer frekvent eller annan typ av rapportering. 

Ramfördelning 

Tillämpade principer 

I fördelningen av de ekonomiska ramarna 2023-2025 för kommunstyrelsen och nämnderna 

har politiska värderingar beaktats.  

 

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

påverkar ramfördelningen är marginell inom skolan men större inom äldreomsorgen. 

Dessutom har kostnaderna för Socialförvaltningens verksamheter inom individ och familj 

ökat drastiskt senaste åren. Detta medför en förebyggande satsning för att motverka barn 

som far illa. Socialnämnden tilldelas därför 9 mnkr och barn- och utbildningsnämnden 

tilldelas drygt 6 mnkr för att anställa fler socialsekreterare.  

 

Anslag för samtliga löneökningar ligger i detta förslag under finansförvaltningen för att 

fördelas till respektive nämnd då lönerevisionen är klar under 2023. Övriga 

kostnadsökningar skall inrymmas i föreslagen ram. Finansiering av löneöversyn för 

folkhälsonämnden och fastighetsavdelningen finns fortsatt under finansförvaltningen pga. 

köp-sälj modell. 
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Anslags- och självkostnadsstyrd verksamhet 

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

verksamhet inom ett anvisat anslag, 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 

folkhälsonämnden, vars verksamheter 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 
Ökat skatteunderlag äts upp av pris- och löneökningar 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömer att Sverige snabbt närmar sig lågkonjunktur 

och BNP beräknas falla nästa år. SKR:s prognos visar på en period med svag real utveckling av 

skatteunderlaget. I SKR:s skatteunderlagsprognos från 20 oktober 2022 har skattunderlagets 

nominella ökning justerats ned för kommande år, jämfört med den föregående prognosen i augusti 

2022. Både inflation och räntor kommer att bli högre nästa år än enligt tidigare bedömning och det 

kommer att slå hårt mot samhällsekonomin. Att centralbankernas styrräntor samtidigt höjs världen 

över innebär en rejäl avkylning av den globala konjunkturen. 

 

Vissa tecken tyder på att inflationen är på väg att vända ner i USA. Men den heta amerikanska 

arbetsmarknaden visar behovet av att bromsa en hotande spiral av stigande löneinflation och 

inflationsförväntningar. I Europa, där energiförsörjning i hög grad präglas av störningar på grund 

av kriget i Ukraina, tycks det dröja längre innan inflationen vänder ner. Fler höjningar av 

styrräntorna är att vänta i USA, Europa liksom Sverige. 

 

Alla sektorer i ekonomin påverkas redan av det högre pris- och ränteläget, men följderna kommer 

att synas fullt ut först nästa år då såväl investeringar som konsumtion väntas minska. SKR 

bedömer även att en allt svagare exportefterfrågan kommer att dämpa BNP-utvecklingen. 

 

Den svenska valutan bedöms vara fortsatt svag under 2023, vilket fördyrar importen av varor och 

tjänster. Men sjunkande inflation i omvärlden antas ändå ge gradvis lägre importerad inflation 

nästa år. Därtill antas att prisjusteringarna med tiden dämpas av en lägre inhemsk efterfrågan till 

följd av lågkonjunkturen.  

 

SKR:s prognos bygger på antagandet att centralbankerna lyckas bekämpa den höga inflationen, 

men att den penningpolitiska åtstramningen driver ekonomierna mot en period av recession och 

lågkonjunktur. 

 

Real nedgång av skatteunderlaget 
SKR har reviderat upp skatteunderlaget för 2022 på grund av oväntat starka lönesummor hittills 

under året. För hela prognosperioden fram till 2025 har dock skatteunderlaget nedreviderats. Realt 

sett bedöms skatteunderlaget minska med närmare 3 procent för 2023 jämfört med 2022 och det 

fortsätter att vara en historiskt svag real utveckling fram till 2025. 

 

Underlaget urholkas av pris- och löneökningar som kommunsektorn möter samt stora 

kostnadsökningar för pensioner orsakade av inflationen, som höjer prisbasbeloppet. Trots relativt 

stora ökningar av skatteintäkterna kommer de att räcka till en allt mindre verksamhetsvolym. Det 

blir alltså svårare för kommuner och regioner att finansiera de växande välfärdsbehoven samtidigt 
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som den största utmaningen kommer att vara kompetensförsörjning, att hitta tillräckligt med 

arbetskraft med rätt kompetens. 

 

 
Källa: Sveriges Kommuner och Regioner. 

 

I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de 

senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent. År 2023 faller till och med köpkraften med 2,7 

procent (se diagram ovan). Intäkterna beräknas realt sett bli kraftigt lägre än föregående år. Detta 

tapp är varaktigt och kommer kräva minskade utgifter framöver om inte statsbidragen höjs 

ordentligt. 

 

Den höga prisuppgången i kommunsektorn beror dels på högre insatspriser och dels på ökade 

pensionskostnader. Pensionskostnadens ökning har två förklaringar. Det nya avtalet AKAP-KR är 

dyrare än tidigare avtal, men till största del beror ökningen på en ny värdering av sektorns 

pensionsskuld. De förmånsbestämda avtalspensionerna är värdesäkrade med prisbasbeloppet, 

vilket betyder att pensionsskulden växer när prisbasbeloppet höjs. 

 

Sammantaget för perioden beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande 

kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den 

demografiska utmaningen framöver större än tidigare, de i arbetsför ålder behöver försörja allt 

fler. Särskilt de ökade behoven av omsorg och vård av äldre kräver allt större resurser. 
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Övriga ekonomiska förutsättningar 

Skatteutjämningssystemet 

Utjämningssystemen syftar till att garantera alla kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar   

oavsett strukturella förhållanden, som befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd  

till invånarna. Utjämningen för LSS-kostnader ligger i ett separat system då man inte kunnat hitta  

faktorer som är opåverkbara och som speglar behovsskillnaderna i denna verksamhet. 

 

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

i detta dokument är hämtade från skatteunderlagsprognosen som ingår i SKR cirkulär 22:37 

daterad 2022-10-20. Skattesatsen är oförändrad 22,00 procent under aktuell period. 

 

Skatteunderlagsprognos Karlskoga 

kommun (tkr)

2023 2024 2025

Skatteintäkter 1 613 615 1 682 347 1 739 381

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 334 286 345 648 361 000

Kostnadsutjämning 10 225 10 245 10 245

Regleringsbidrag/-avgift 46 291 45 352 34 969

Strukturbidrag 0 0 0

Införandebidrag 0 0 0

LSS-utjämning -7 557 -7 572 -7 572

Summa intäkter 1 996 860 2 076 021 2 138 023

Fastighetsavgift 68 647 68 647 68 647

Summa intäkter+fastighetsavgift 2 065 507 2 144 668 2 206 670

Befolkningsprognos 1 november året innan 30 340 30 400 30 400

Källa: SKR 2022-10-20  
     

 

Pensionskostnader 

Karlskoga kommuns pensionskostnader för 2022 har beräknats till ca 193 mnkr inklusive  

löneskatt. Som underlag för beräkningen har prognos från KPA daterad 2022-08-31 använts  

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

 

I plan 2024 beräknats pensionskostnaden bli 172 mnkr och för 2025 motsvarande 161 mnkr. 

Se nedan diagram över utveckling av pensionskostnader under perioden 2018-2026. 
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Pensionskostnaderna ökar med 69 mnkr 2023 vilket motsvarar en ökning på hela 55 procent 

jämfört med 2022. 69 mnkr motsvarar ca 3,5 procent av Karlskogas totala skatter och generella 

statsbidrag 2023. 

 

Pensionskostnadens ökning har två förklaringar. Det nya avtalet AKAP-KR är dyrare än tidigare 

avtal, men till största del beror ökningen på en ny värdering av sektorns pensionsskuld. De 

förmånsbestämda avtalspensionerna är värdesäkrade med prisbasbeloppet, vilket betyder att 

pensionsskulden växer när prisbasbeloppet höjs. 

 

Utöver ovanstående pensionskostnader har kommunen ett stort åtagande i den 

ansvarsförbindelse som genom blandmodellen redovisas inom linjen under balansräkningen. I 

bokslut 2021 uppgick denna ansvarsförbindelse till 717 mnkr vilket var en minskning med 19 

mnkr jämfört med året innan. 

 

Kommande års kostnadsökningar för pensioner påverkar kommunens nettokostnad avsevärt. 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 

Arbetskraftskostnaderna såväl 2023 som 2024 antas öka snabbare i prognosen för 20 oktober 2022 

än i prognosen från augusti 2022, vilket delvis förklaras av en större ökning av försäkrings-

premierna. 2023 är timlöneantagandet uppjusterat med en tiondel. Sammantaget antas 

arbetskraftskostnaderna öka med 6,9 procent 2023. 

 
Tabell: Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

 
Den totala ökningen av PKV 2023 är 6 procent (se tabell ovan). För 2024 tar ökningen av 

pensionskostnaden och nedgången i inflationsprognosen ut varandra och PKV blir oförändrat 

jämfört med föregående prognos. I dessa beräkningar syns också en kraftig minskning av 

pensionskostnaderna 2025 vilket gör att arbetskraftskostnaderna enligt PKV förväntas minska 

något, trots att timlönerna ökar med 3,4 procent enligt prognosen. 

 

 

Lönepott införs 2023 

Detta förslag innebär att lönekostnadsökningar budgeteras centralt i Karlskoga kommun. Anslag 

för samtliga löneökningar ligger i detta förslag under finansförvaltningen för att fördelas till 

respektive nämnd då lönerevisionen är klar under 2023. Övriga kostnadsökningar skall inrymmas i 

föreslagen ram. 
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Befolkningsutveckling 

Prognos 

Den 31 december 2021 hade Karlskoga 30 437 invånare enligt statistik från Statistiska 

centralbyrån (SCB). Befolkningen ökade från 2012 till och med 2017, därefter har en marginell 

minskning skett under några år. Befolkningen 2021 ökade dock med 174 invånare. Den 31 

december 2020 hade Karlskoga 30 263 invånare.  

 

Per sista augusti 2022 var befolkningen i Karlskoga kommun 30 340 personer. Under 8 månader 

2022 har befolkningen minskat med 97 personer. 

 

Befolkningsprognosen för 1 november 2022 dvs. året innan aktuellt budgetår, är bedömd till 

30 340 personer. 
 
Befolkningsprognoser är svåra att göra med tanke på vad som händer i omvärlden och 

eftersläpningar i prognoser och statistik.  

 

 

Budget 2023 - 2025 
Nedan presenteras förslaget till drift- och resultatbudget för perioden 2023-2025. Vidare 

presenteras samtliga nämnders/styrelse ramförändringar 2023-2025.  

Kassaflödesanalys, balansräkning, koncernens låneskuld samt avslutningsvis investeringsbudget 

för 2023-2029 presenteras.  

 

 

 

 

 

Driftsbudget (tkr) Budget  

2022

Budget  

2023

Plan  

2024

Plan  

2025
KF beslut 22 

juni 2021

Social-

demokraterna

Kommunfullmäktige och revision 9 110 10 060 9 960 9 960

Kommunstyrelsen 154 299 146 571 146 785 147 741

Ö:a V-d överf nämnd 3 539 3 834 3 924 4 014

Administrativ nämnd 6 908 7 108 7 308 7 508

Valnämnd 600 30 500 30

Socialnämnden 737 580 750 353 750 353 750 353

Barn- och utbildningsnämnden 723 269 733 996 733 996 733 996

Kultur- och fritidsnämnden 78 681 80 367 80 367 80 367

Samhällsbyggnadsnämnden 53 337 58 409 58 409 58 409

Tillväxt- och tillsynsnämnden 8 512 9 879 9 879 9 879

Folkhälsonämnden - egen driftram 11 801 13 121 13 121 10 121

Folkhälsonämnden - driftram att fördela på 

köpande nämnder 591 -150 -150 -150

KF Verksamhetspott 20 000 10 000 10 000 10 000

KF Inflationspott införs ej 0 0 0

Summa verksamhetskostnader 1 808 228 1 823 579 1 824 453 1 822 229

Finansförvaltning 1 819 878 1 854 453 1 844 805 1 858 880

Årets resultat 11 650 30 874 20 352 36 651  
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Ramförändringar 2023 2024 2025

(Tkr, + ökar kostnader, - minskar kostnader) (rödtext=socialdemokraternas 

ändringsförslag)  
 
Kommunfullmäktige och revision

1 Nya poster 2023

Avslutningsmiddag/avtackning KF för mandatperiod (2022) -100

Utbildningsinsatser ny mandatperiod 100 -100

Antalet ledamöter från 47 till 51 ökar arvodeskostnader, ökar även 

kostnad för partistöd och ersättning till partiföreträdare 
600

Ökat prisbasbelopp och prognos ökat inkomstbasbelopp 350

Summa per år KF och revision 950 -100 0

Kommunstyrelsen

1 Poster 2023 - tidigare beslut mm

KS oförutsett minskas för "Jobblinjen" enl KS beslut 22 sept 2020 

(5000-1200=3 800) under 2022
1 200

Finansiering "Jobblinjen" organisatoriskt under KD enl KS beslut 22 

sept 2020, avslutas dec 2022 
-1 200

Projekt Nätpolarna 2021-2023 -3 000

KS oförutsett ökas 2022 temporärt (från 5 000 till 10 000) -5 000

KS reserv för extra föreningsstöd endast 2022 -1 000

Stor gratis sommar konsert 2022 -1 000

2 Nya poster 2023 

Löneöversyn köp/sälj tom okt 2022 50

Ökad ram 1% generellt inkl. löneöversyn avslutas 0 0 0

Projekt Nätpolarna avslutas tidigare per 2022-12-31 -3 000 3 000

BRT - driftsbidrag enl. budget 2023-2025 (vers 2022-05-11, 

pensionsbidraget ökar dessutom på finansförvaltningen).
909 814 956

Flextrafik 2023 - fortsatt satsning 1 200

IT avd - ökad takt digitalisering 1 000

Verkställan av flytt SBN-KS kvalité/projekt 1 årsarbetare 600

KS kansli registrator (temporär dubbelgång/upplärning) 600 -600

Budgetflytt nämndarvoden från KS till nämnder enl. beslut KS 28 sept 

2021 (§167).
-2 987

Marknadsplats Karlskoga, ökat driftbidrag 400

Karlskoga festen, utökad driftram 1 000

KSO oförutsett, minskad driftram, totalt 0,5 mnkr -500

Summa per år KS -7 728 214 956

Ö:a Värmlands överf nämnd

1 Nya poster 2023

Ökning Kgas del enl ÖFN minnesanteckningar 6 april 2022 295 90 90

Summa per år Ö:a Värmlands överf nämnd 295 90 90

Administrativ nämnd

1 Nya poster 2023
Ökade driftkostnader Lönecentrum Kristinehamn, Kgas del (belopp ej 

definitivt) 200 200 200

Summa per år Administrativ nämnd 200 200 200

Valnämnd
1 Nya poster 2023

Val till riksdag, landsting och kommun 2022 -600

EU val 2024 30 470 -500

Val till riksdag, landsting och kommun 2026 30

Summa per år Valnämnden -570 470 -470

Socialnämnden
1 Nya poster 2023 

Löneöversyn köp/sälj tom okt 2022 1 162

Ökad ram 1% generellt inkl. löneöversyn avslutas 0 0 0

Fortsatt satsning barn som far illa för 2023 och framåt, samarbete 

mellan SOC och BUN, enligt önskemål KF beslut 1 mars 2022
9 000

Budgetflytt nämndarvoden från KS till nämnder enl. beslut KS 28 sept 

2021 (§167).
611

Extra driftram lönejustering socialsekreterare, samordnas med 

ordinarie löneöversyn, ökat belopp
2 000

Förstärkning stab, nyinrättad tjänst som benämns handläggare. 

Innefattar ansvar för lokaler, avtal, kris och säkerhet samt 

försörjningsfrågor. Införs ej.

0

Summa per år SOC 12 773 0 0  
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Ramförändringar 2023 2024 2025

(Tkr, + ökar kostnader, - minskar kostnader) (rödtext=socialdemokraternas 

ändringsförslag)  
 
Barn- och utbildningsnämnden
1 Nya poster 2023

Löneöversyn köp/sälj tom okt 2022 2 377

Ökad ram 1% generellt inkl. löneöversyn avslutas 0 0 0

Fortsatt satsning barn som far illa för 2023 och framåt, samarbete 

mellan BUN och SOC, enligt önskemål KF beslut 1 mars 2022
6 200

Treårigt projekt motverka mobbning efter ledamotsinitiativ SD och KF 

beslut 1 mars 2022 (KS 2022-00214), tom halvår 2025 då start juni 

2022. Avslutas tidigare per 2022-12-31. 

0 0

Budgetflytt nämndarvoden från KS till nämnder enl. beslut KS 28 sept 

2021 (§167).
650

Införande busskort s.k. "kommunkort" för folkbokförda ungdomar i 

gymnasieålder
1 500

Summa per år BUN 10 727 0 0

Kultur- och fritidsnämnden
1 Poster 2023 - tidigare beslut mm

Idrottshallvaktmästare Nobelhallen vintertid, resterande budgetflytt 

resurser idrottsanläggningar mm. från KFN till SBN enligt KF beslut 

2020-11-10 (§ 168, punkt 2.4)

-210

2 Nya poster 2023

Löneöversyn köp/sälj tom okt 2022 141

Ökad ram 1% generellt inkl. löneöversyn avslutas 0 0 0

Budgetflytt nämndarvoden från KS till nämnder enl. beslut KS 28 sept 

2021 (§167).
575

Ökad ram IOP Möckelnföreningarna 180

Extra föreningsstöd KFN 1 000

Summa per år KFN 1 686 0 0

Samhällsbyggnadsnämnden
1 Poster 2023 - tidigare beslut mm

Idrottshallvaktmästare Nobelhallen vintertid, resterande budgetflytt 

resurser idrottsanläggningar mm. från KFN till SBN enligt KF beslut 

2020-11-10 (§ 168, punkt 2.4)

210

2 Nya poster 2023

Löneöversyn köp/sälj tom okt 2022 427

Ökad ram 1% generellt inkl. löneöversyn avslutas 0 0 0

KF beslut 1 feb 2022 att ge kompensation till SBN för intäktsbortfall 

parkeringsavgifter, "inarbetas i ordinarie budgetprocess" dvs 2023 och 

framåt

1 000

Budgetflytt nämndarvoden från KS till nämnder enl. beslut KS 28 sept 

2021 (§167).
435

Ökad driftram för växande stad, lägre belopp 3 000

Summa per år SBN 5 072 0 0

Tillväxt- och tillsynsnämnden
1 Nya poster 2023

Löneöversyn köp/sälj tom okt 2022 1

Ökad ram 1% generellt inkl. löneöversyn avslutas 0 0 0

Budgetflytt nämndarvoden från KS till nämnder enl. beslut KS 28 sept 

2021 (§167).
366

Extra ramökning fler bygglovshandläggare 1 000

Summa per år TTN 1 367 0 0

Folkhälsonämnden
1 Poster 2023 - tidigare beslut mm

Justering 2022 köpande förvaltningar -741

Löneöversyn 230

Ungdomens hus / Trainstation - 3 årigt (2021-2023) kommunbidrag 

som delfinansiering enligt förslag rapporterad till KSAU 25 feb 2021
-500 -2 000

2 Nya poster 2023

Budgetflytt nämndarvoden från KS till nämnder enl. beslut KS 28 sept 

2021 (§167).
350

Ungdomens hus / Trainstation - förlängs och utökad budget (+500 

tkr=3 mnkr totalt) tom 31 dec 2024
1 000 2 000 -3 000

Effektiv Samordning av Trygghet, driftkostnad system Embrace 140

Pride festival årligen, högre belopp 100

Delsumma per år FHN att fördela till köpande förvaltningar: -150 -150 -150

Delsumma per år FHN ordinarie driftram: 13 121 13 121 10 121

2023 2024 2025  
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Resultatbudget (tkr) Budget  

2022

Budget  

2023

Plan  

2024

Plan  

2025

Enligt KF beslut 

22 juni 2021

Social-

demokraterna

Nettokostnader, verksamhet -1 808 227 -1 823 579 -1 824 453 -1 822 229

Pensioner inkl motbokn -69 709 -123 039 -110 083 -98 397

Löneökningar -18 437 -42 610 -86 418 -131 458

Skatteväxling trafik åter 1 600 1 600 1 600 1 600

Driftkostnadseffekt nya investeringar 0 -6 776 -40 598 -43 159

Motbokning kapitalkostnader 64 142 63 880 68 226 73 160

Avskrivningar -121 494 -117 542 -131 912 -147 826

Verksamhetens nettokostnad -1 952 124 -2 048 067 -2 123 638 -2 168 308

Skatteintäkter (Inv 30 340, SKR cirkulär 22037 nr 6_20 okt 2022) 1 520 995 1 613 615 1 682 347 1 739 381

Generella statsbidrag (Inv 30 340, SKR cirkulär 22037 nr 6_20 okt 2022) 456 280 451 892 462 320 467 289

Finansiella intäkter 7 000 44 000 23 000 23 000

Finansiella kostnader -20 500 -30 567 -23 678 -24 710

Resultat efter finansiella poster 11 651 30 874 20 352 36 651

Extraordinära poster

Årets resultat 11 651 30 874 20 352 36 651

Årets resultat i % av skatt+gen statsbidr 0,6% 1,5% 0,9% 1,7%

Summa skatteintäkter+gen statsbidrag 1 977 275 2 065 507 2 144 668 2 206 670

Förändring av skatteintäkter+gen statsbidrag i % mot föregående år 4,5% 3,8% 2,9%  
 

 
Kassaflödesanalys (tkr) Bokslut 

2021

Budget 

2022

Budget 

2023

Plan  

2024

Plan  

2025

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Social-

demokraterna

Årets resultat 154 529 11 651 30 874 20 352 36 651

Justering för av- och nedskrivningar 88 825 121 494 117 542 131 912 147 826

Justering för avsättningar 17 528 9 000 9 000 9 000 9 000

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

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 247 923 142 145 157 416 161 264 193 477

Ökning/minskning förråd och varulager -18 722

Ökning/minskning kortsiktiga fordringar -16 904 0 0 0 0

Ökning/minskning kortsiktiga skulder -57 712 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 154 585 142 145 157 416 161 264 193 477

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering i materiella anläggningstillgångar -223 396 -391 263 -317 605 -459 850 -458 970

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 20 380 0 0 0 0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 27 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -202 989 -391 263 -317 605 -459 850 -458 970

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 0 0 0 0 0

Amortering av skuld 0 0 0 0 0

Investeringsbidrag -919 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -919 0 0 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE -49 323 -249 118 -160 189 -298 586 -265 493

Likvida medel vid årets början 446 139 396 816 147 698 -12 491 -311 077

Likvida medel vid årets slut 396 816 147 698 -12 491 -311 077 -576 570  
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Balansräkning (tkr) Bokslut 

2021

Budget 

2022

Budget 

2023

Plan  

2024

Plan  

2025

TILLGÅNGAR
Social-

demokraterna

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 1 605 919 1 875 688 2 075 751 2 403 689 2 714 833

Finansiella anläggningstillgångar 492 800 492 827 492 827 492 827 492 827

Summa anläggningstillgångar 2 098 719 2 368 515 2 568 578 2 896 516 3 207 660

Omsättningstillgångar

Fordringar 200 991 170 000 180 000 190 000 200 000

Kassa och bank 396 816 147 698 -12 491 -311 077 -576 570

Summa omsättningstillgångar 597 807 317 698 167 509 -121 077 -376 570

SUMMA TILLGÅNGAR 2 696 526 2 686 213 2 736 087 2 775 439 2 831 090

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 

Eget kapital vid året början 1 586 566 1 741 095 1 752 745 1 783 619 1 803 971

Årets resultat 154 529 11 650 30 874 20 352 36 651

Summa eget kapital 1 741 095 1 752 745 1 783 619 1 803 971 1 840 622

Avsättningar

Pensionsskuld 128 380 131 892 173 781 198 670 209 178

Övriga avsättningar 1 126 10 126 19 126 28 126 37 126

Summa avsättningar 129 506 142 018 192 907 226 796 246 304

Skulder

Långfristiga skulder 440 921 440 000 440 000 440 000 440 000

Kortfristiga skulder 385 004 351 450 319 561 304 672 304 164

Summa skulder 825 925 791 450 759 561 744 672 744 164

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 696 526 2 686 213 2 736 087 2 775 439 2 831 090  
 

 
Kommunens och 

kommunkoncernens låneskuld 

(tkr)

Bokslut 

2020

Bokslut 

2021

Budget 

2022

Budget 

2023

Karlskoga kommun 400 000 400 000 400 000 400 000

Karlskoga Kommunhus AB 530 000 515 000 515 000 505 000

Karlskoga Energi och Miljö AB * 619 000 644 000 644 000 644 000

Karlskogahem AB 800 000 800 000 800 000 800 000

Summa låneskuld 2 349 000 2 359 000 2 359 000 2 349 000

* Avser de lån Karlskoga kommun borgar för  
 

 

Förvaltning 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Senare Summa

Kommunstyrelsen 20 450 21 610 14 500 4 300 4 300 8 800 4 300 0 78 260

KS beställningar till SBN 57 450 48 700 57 400 61 000 15 000 50 000 0 0 289 550

Kommunfullmäktige 0 100 0 100 0 100 0 0 300

Socialnämnden 7 505 12 570 4 020 4 350 9 530 3 780 4 330 0 46 085

SN beställningar till SBN 5 500 2 000 25 000 120 000 27 000 0 0 0 179 500

Barn- och utbildningsnämnden 7 600 7 000 8 000 8 000 8 000 7 000 7 000 0 52 600

BUN beställningar till SBN 40 800 120 800 82 000 50 000 10 000 10 000 10 000 0 323 600

Kultur- och fritidsnämnden 4 400 1 720 2 600 1 650 1 500 1 500 1 500 0 14 870

KFN beställningar till SBN 9 400 5 600 11 700 5 000 0 0 0 0 31 700

Folkhälsonämnden 2 700 2 000 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 0 14 450

FHN beställningar till SBN 6 300 1 400 10 400 4 000 1 000 1 000 1 000 0 25 100

Tillväxt- och tillsynsnämnden 0 50 0 0 50 0 0 0 100

Samhällsbyggnadsnämnden 155 500 236 300 241 400 158 100 77 400 72 300 73 700 0 1 014 700

Summa 317 605 459 850 458 970 418 450 155 730 156 430 103 780 0 2 070 815

Investeringsplan 2023 - 2029 (tkr)

 
 


