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§ 4 Dnr 00041-2018  

Driftramar 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomis beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi föreslår kommunstyrelsen att  

1. Fastställa följande driftramar för 2019 

Kommunstyrelsen   104 334 tkr 

Kommunstyrelsens oförutsedda         390 tkr 

Bygg- och miljönämnden          129 tkr 

Servicenämnden     25 869 tkr 

Kultur- och utbildningsnämnden  189 013 tkr  

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens 
sammanträde föreslå eventuella ramtillskott för socialnämnden och 
presentera hur ett eventuellt ramtillskott ska finansieras.  

3. Kommunstyrelseförvaltningens svar på preliminära driftramar antas 
inklusive införande av friskvårdspeng, centralt inköp av datorer samt 
inrättande av en miljöstrateg (eller motsvarande)   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi (KSAU ek)behandlade slutligt 
förslag på driftramar 2018 på sammanträde 2018-05-22. På sammanträdet 
diskuterades olika alternativ men alla grundade sig på följande förutsättningar. 

De ”öronmärkta” anslag som fanns i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
kostnader i budget 2018 har tillförts respektive nämnd. Det gällde ny 
boendeenhet inom vård och omsorg, ny förskoleavdelning samt IT-tekniker. 

Med anledning av att kommunens intäkter inte utvecklas i samma takt som 
behovet av kostnadsutökningar har det uppstått ett behov av 
kostnadsanpassningar. Hänsyn till dessa anpassningar har gjorts i de ramar som 
föreslogs. Sammantaget uppgår anpassningarna till drygt 4 mkr. 

Nivåerna avseende den gemensamma gymnasienämnden har bedömts utifrån 
tidigare diskussioner med Karlskoga kommun. Anslaget till den gemensamma 
gymnasienämnden finns inom kommunstyrelsens ram. 
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Enligt senaste befolkningsuppgiften har kommunen ökat sitt invånarantal med 
48 personer mellan 1 november 2016 och 31 mars 2017. I förutsättningarna för 
ramberäkningen är det dock en oförändrad befolkningsutveckling inför 2019. 
Schablonmässigt är varje invånare värd ca 50 tkr i ökat kostnads-
utjämningsbidrag.  

På sammanträdet bestämde kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi att 
invånarantalet ska öka med tio personer mellan 2018 och 2019.  

Vad gäller LSS-utjämningen kommer en ny prognos under vecka 24.  

Förutsättningarna för ramarna är enligt följande (utöver det som tidigare 
nämnts): 

- Uppräkning med 2,8 % (sammanvägt av löneökning och övrig   uppräkning) 

- Oförändrad befolkning mellan 2017-11-01—2018-11-01 

- Utdelning från kommunens bolag med 1,0 mkr 

De föreslagna ramarna innebär ett positivt budgeterat resultat om 5,7 mkr (0,99 
% av skatteintäkter och generella bidrag).  Kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda kostnader uppgår till 390 tkr (1 500 tkr). Sänkningen jämfört med 
tidigare år beror på överföring av kostnader för marknadsföringsavtal, friskvård 
samt inrättande av ny tjänst som miljöstrateg. 

Resultaten för 2019, 2020 och 2021 innehåller finansiering om 5,7 mkr per år 
från tidigare överskott från verksamheten ensamkommande flyktingbarn. När 
denna möjlighet till finansiering upphör behöver nettokostnaderna anpassas i 
motsvarande grad. 

Ytterligare information om de så kallade välfärdsmiljarderna lämnades på 
sammanträdet. 

Flerårsplan 

För att nå resultatmålet för 2020 och 2021 om minst 1 % av skatteintäkter och 
generella bidrag krävs med nuvarande förutsättningar fortsatta 
nettokostnadsanpassningar med 6,4 mkr för 2020 och ytterligare 8,4 mkr för 
2021. Anledningen till den kraftiga resultatnedgången under planperioden beror 
på att verksamheternas nettokostnader ökar mer än vad skatteintäkter och 
generella bidrag gör tillsammans.  

Förslag 

Utifrån de planeringsförutsättningar som gäller för 2019 och de beslut som 
KSAU ekonomi fattat om krav på nettokostnadsanpassningar föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen följande förslag till ramar. 
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Kommunstyrelsen  104 334 tkr 

Kommunstyrelsens oförutsedda        390 tkr 

Bygg- och miljönämnden          129 tkr 

Servicenämnden    25 869 tkr 

Kultur- och utbildningsnämnden 189 013 tkr  

Socialnämnden  233 547 tkr 

  

 



 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(6) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 5 Dnr 00041-2018 

Investeringsramar 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomis beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi föreslår kommunstyrelsen att 
fastställa följande investeringsramar för 2019 

Kommunstyrelsen     2 700 tkr 

Kultur- och utbildningsnämnden    3 600 tkr 

Socialnämnden     1 710 tkr 

Servicenämnden, skattekollektiv    6 012 tkr 

Servicenämnden, avgiftskollektiv  12 195 tkr 

Total investeringsbudget 2019  26 217 tkr      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi har haft uppföljningsmöten med 
nämndordföranden och förvaltningschefer den 8 mars 2018 utifrån 
presentationerna på den gemensamma budgetkonferensen. Nämnderna har 
inkommit med investeringsönskemål enligt tidigare plan och några nytillkomna 
investeringar såsom bygga ny träningshall. Om investeringarna medför att 
kommunens totala driftkostnader minskas måste det finnas med en kalkyl som 
påvisar kostnadsreduceringarna tillsammans med investeringskalkylen. Visar det 
sig vara en bra investering så bör detta läggas med i långtidsplanen för 
investeringar. 

På grund av ökade avskrivningskostnader i kommunen behöver 
investeringsnivån minskas där det är möjligt. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
ekonomi föreslog i budgetförutsättningarna en minskning av nämndernas 
investeringsäskanden med 10 %.  

I nämndernas svar framgår det att sänkningen är möjlig att genomföra utan att 
verksamheterna påverkas genom omprioritering inom föreslagen 
investeringsbudget, alternativt skjuta fram vissa investeringsobjekt.   

I de föreslagna investeringsramarna för 2019 ingår inte budget för byggnation 
av nytt vattenverk i Degerfors, ny träningshall samt nytt LSS-boende. Dessa 
investeringsprojekt måste beslutas separat av kommunfullmäktige.    


