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Budgetramar samt direktiv budget 2013 

Bakgrund 
Osäkerheten är fortfarande stor men många tecken tyder på att den finansiella 
utvecklingen ljusnar. Skuldkrisen som alltjämt lever kvar i södra Europa medför 
dock att återhämtningen går långsamt. Först år 20 14 bedöms nu tillväxten ta fart i 
Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) prognostiseraI' en BNp· 
tillväxt 2014 på 3,5 % (20121 ,0%). Arbetslösheten bedöms nå sin topp år 2013 
för att åren därefter gradvis sjunka. Hur den faktiska konjunkturen utvecklas 
kommer att ha en stor påverkan på Karlsborgs kommuns ekonomi både år 2013 
och kommande år. 

Kommunens ekonomiska utveckling har de senaste åren varit god. 
Marsprognosen för innevarande år visar dock på ett negativt resultat (·42 tkr). 
Främsta orsaken är, efter en förbättring föregående år, återigen underskott i 
verksamheterna . Denna återgång är oroande, även om åtgärdsplaner nu utarbetas 
för att komma till rätta med underskotten. 

Resultatutveckling 2008 - 2015 mnkr 
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Direktiven bygger på SKL: s skatteprognos från den 26 april. Jämfört med de 
preliminära direktiven så har utfallet för Karlsborgs kommun försämrats med 1,4 
mnkr. Orsaken är, trots förbättrade skattintäkter (+2,2 mnkr), att Karlsborgs avgift 
i det kommunala utjämningssystemet har ökat från -12,0 till-15 ,5 mnkr. Det är 
förändringar inom LSS, barnomsorg och gymnasiet som påverkat Karlsborgs del i 
utjämningssystemet i negativ riktning. 

Folkmängden i Karlsborg var 6 722 personer den sista december 20 II . En 
minskning med 30 personer på årsbasis . För budget 2013 har folkmängden 
prognostiserats till 6 681 personer, vilket är i överensstämmelse med Västra 
Götalandregionens befolkningsprognos. 
Liksom tidigare år måste fokusering ligga på bättre och effektivare användning 
av de medel som står till förfogande istället för att budgetprocessen 
koncentreras ti II de medel som "saknas" . 

Kommunfullmäktige föres lås anta budgetramar samt direktiv mm för 
budgetarbetet 2013 vilket beskrivs på följande sidor. 
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DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Ramar och finansiella fOrutsättningar 

Budgetramar och direktiv för 20 \3 överensstämmer med fullmäktiges 
långsiktiga finansiella mål (resultatmål, investeringar mm). Prognosen för 
skatteintäkter är baserad på oförändrad skattesats, och ett invånarantal på 6 68\ 
personer för budgetåret 2013. Antal invånare, åldersintervaller och kön har 
beräknats med hjälp av regionens befolkningsprognos. 

Resultatbudget (tkr) Bokslut Budget Plan 
2011 2012 2013 

Verksamhetens intäkter 70776 74466 75732 
Verksamhetens kostnader -360970 -364856 -361 582 
Avskrivningar -10469 -12 137 -13 167 

Skatteintäkter 252692 252508 257671 
Generella statsbidrag 53805 56140 50332 
Finansiella intäkter 717 410 410 
Finansiella kostnader -1 823 -2281 -3196 

Arets resultat 4728 4250 6200 

Finansieringsbudget (tkr) BOKSLUT BUDGET PLAN 
2011 2012 2013 

Arets resultat 4728 4250 6200 
Justering för av- och nedskrivningar 10469 12137 13167 
Övrigt -19930 182 253 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -4733 16569 19620 

Kassaf/öde från 
investeringsverksamheten -13916 -40000 -11 000 

Finansieringsverksamheten (/ån mm) O 35000 O 

Arets kassaflöde -18649 11 569 8620 
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Kommunfullmäktige fö reslås fastställa nämndernas ramar fö r 2013 som är lägre än 
faststä llda ramar 2012. Total Ram 20 13 enligt skaneprognos från 20 12-04-26 uppgår 
till 296 017 tkr. Ramen 2012 är justerad p.g.a. tiIIfålliga utökningar som endast var 
avsedda för detta budgetår, samt inträdet i Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS). 
Jämfört med justerad (se bilaga I) ram 2012 minskar nämndernas ramar 20 13 med 
drygt 1,8 %. 

NämndlDriftbudget (tkr) Ram 2012 Justerad Ram Ram 2013 
2012 Justering 

Enligt bilaga I -1 ,8% 

Kommunstyrelsen 47872 46453 45613 
Kultur- och fritidsnämnden 126 16 12566 12339 
Bygg- och miljönämnden 3833 2052 20 15 
Barn- och utbildningsnämnden 128917 128 517 126192 
Soc ia lnämnden 109336 109 336 107358 

Ej utfördelat O O 2500 

Summa: 302574 298924 296017 

Investeringar 

Investeringsbudgetens ramar fö r 20 13 har anpassats till det planerade 
ekonomiska utrymmet. Kapitalkostnader för eventuella investeringar ska 
finan sieras inom ramen fö r driftbudgeten. 

Nämndiinvesteringsbudget (tkr) Budget 2012 Plan 2013 

Kommunstyrelsen, kommunbank 40000 11 000 

Summa: 40000 11000 

Investeringsplanen för 20 13 är anpassad efter det planerade ekonom iska utrym met. 
Ingen hänsyn är tagen till fortsättningen av projekt "Skola 20 16", köksutredningen, 
tillbyggnad Haganäset, gång-cykelväg mellan Karlsborg-Mölltorp, eller Parken
området 
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Personalkostnader 

Nämnderna ska i budgeten inarbeta avtalsmässiga löneökningar som i genomsnitt är 
beräknade att medföra en kostnadsökning med 3,0 % under år 2013. 
Avvikelse kan förekomma för specifika grupper och även avtal stider kan variera för 
de olika fackförbunden. Hänsyn till kommunens ekonomiska läge ska tas i samband 
med aktuella förhandlingar. 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) preliminära rekommendation för 
personalomkostnader/arbetsgivaravgifter år 2013 är: 

För anställda: 38,46 % (lagstadgade 3 1,42 %, avtalsenliga 0,2 1 %, avtalspensioner 
6,83 %). 

För förtroendevalda: 31,42 % (enbart lagstadgade 3 1,42 %). 

För anställda som vid årets ingång ej f)" lt 26 år: 21 ,29 % (lagstadgade 15,49 %, 
avtalsenliga 0,2 1 %, avtalspensioner 5,59 %). 

För anställda födda 1938 - 1946: 15,81 % (ålderspensionsavgift 10,2 1 %, 
avtalsenliga 0,0 I %, avtalspensioner 5,59 %). 

För anställda födda 1937 och tidigare utgår inga arbetsgivaravgifter. 

Eventuellt kan personalomkostnaderna komma att justeras i samband med nya 
rekommendationer från SKL. 

Tjänster och varor 

Genomsnittlig kostnadsökning är beräknad till 1,2 %. Kraftiga avvikelser kan 
förekomma avseende specifika varor och tjänster. Nämnderna ska inarbeta kända 
eller realistiskt uppskattade kostnadsökningar i respektive budgetförslag. 

Kapitalkostnader 

Kapital- och driftkostnader till följd av investeringar, ombyggnationer etc., ska 
rymmas inom ramen för respektive nämnd. Intern räntan sänks från 4,2 % till 2,9 % i 
enlighet med SKL: s rekommendation. För ytterligare information om 
kapitalkostnader se fastställd Investeringspolicy. 

Ekonomienheten förser respektive nämnd med preliminär kapitalkostnadsberäkning. 

OBS! Då investeringsramarna inte fördelas ut omgående på nämndsnivå måste 
respektive nämnd uppskatta effekten av tillkommande investeringar under 2012 och 
2013. 

Intern hyresuppräkning mm 

Alla lokalförhyrningar och tjänster som tillhandahålles av fa stighetsenheten regleras 
i enlighet med ingångna internhyresavtal, m.fl . interna avtal. 
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Intäkter 

Intäkterna i verksamheten föru tsätts öka med i genomsnitt 1,2 %. Taxor och avgifter 
ska anpassas till den allmänna prisutvecklingen samt vara baserade på 
sj älvkostnadsprincipen. 
För de taxor och avgifter som faststä lls av fullmäktige ska nämnderna utarbeta 
förslag i förekommande fall. 

Nämnderna ska aktivt söka möj li gheter till ökad intäktsfinansiering samt eventuellt 
verksamhetsfrämjande projekt som kan finansieras via EU-mede l e ll er and ra bidrag. 

Volymförändringar 

Nämnderna ska arbeta fram en grundbudget för 20 13 som motsvarar samma 
kvalitetsnivå, personaltäthet etc. som beslutad budget 2012 justerad med bes lutade 
volym- och verksamhets förändringar I. o.m. 20 12 04 30 samt kostnads- och 
intäktsökningar enligt faststä llda direktiv. 

Effekterna av volymförändringar (både minskningar och ökningar) ska utredas och 
belysas. Vid större förändringar måste detta beaktas innan den slutliga ramen fast
ställ s. Ä ven förändringar i form av avgående eller tillkommande verksamheter ska 
belysas innan den slutliga ramfördelningen fastställs. En sammanställning av 
förvaltningens vo lymförändringar behandlas under rubriken "volym förändringar". 

Strukturförändringar och besparingar 

Nämnderna ansvarar för att söka struktu rfö rändringar samt effektiviseringar som 
medför att givna ramar kan hållas. 
För att förbättra beslutsunderlaget, samt möjliggöra prioriteringar, ska varje nämnd 
upprätta en sammanställning över kostnadsminskande åtgärder. Summan av 
åtgärderna ska motsvara eventuella besparingar inom befintlig verksamhet, för att 
komma ned i given ram. 
Sammanställningen ska innehålla en kortfattad konsekvensbeskrivning vad dessa 
åtgärder kommer att innebära. 
Budgetberedningen arbetar uti från dessa sammanställningar, samt fastställda 
finansiella förutsättningar, fram ett förslag till budget för 2013. 

Arbetsplanering mm 

Arbetsgången i den centrala budgetprocessen beskrivs mera utförl igt i bifogad 
tidplan - se sidan 10-1 I. 

Förutom moment som lagts fast i tidplanen är målsättningen att fortlöpande fö lj a 
upp arbetet genom träffar och avstämning mellan ol ika grupperingar - såsom KS, 
nämnder, ledningsgrupp och ekonomer. Respektive nämnd ansvarar för upplägget av 
den interna arbetsprocessen. Om avstämning och samråd ska kunna genomföras 
fortlöpande fordras det att nämnderna har en viss synkronisering av sina interna 
tidplaner. Dessa tidplaner ska samordnas och styras genom avstämning i lednings
gruppen. 
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PLANERINGSFÖRUTSÄ TTNINGAR I SAMMANDRAG 

Pla neri ngsfö ru tsä ttninga r Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 

i sammandrag 

Invånarantal enligt prognos 668 1 6650 6633 
Skattesats 2 1,07 21 ,07 2 1,07 

Lönekostnadsökning 3,00% 3,00% 3,50% 
Arbetsgivaravgifter 38,46 % 38,46 % 38,46 % 

Kostnadsökningar 1,20% 1,50 % 1,80 % 
I ntäktsökn ingar 1,20 % 1,50% 1,80 % 

Internränta 2,90% 2,90 % 2,90% 

Internhyra enligt avtal enligt avtal enligt avtal 

Matportioner enligt avtal enligt avtal enligt avtal 

KOMMUNENS STYRMODELL 

Karlsborgs kommun ska arbeta med mål- och resultatstyrning utgående från 
styrkort. Styrkoltet är ett flerdimensionellt styrverktyg som utgår från 
kommunens vision och innehåller långsiktigt mål, strategi, uppföljning och 
mätning av verksamheterna. 

Styrkorten är utarbetade på två nivåer i kommunen; fullmäktige och 
kommunstyrelse/nämnd. Fullmäktiges styrkolt är utarbetat utifrån kommunen 
vi sion och bly ts sedan ned t ill nämndernas egna styrkort. 

För att nå en he lhetsbild av verksamheten i Karl sborgs kommun är styrkolten 
utformade utifrån följande fy ra perspektiv: 

~ Medborgarperspektivet 
~ Medarbetarperspektivet 
~ Samhällsutvecklingsperspekt ivet 
~ Ekonomiperspektivet 

Kommunfullmäktiges styrkort har till budget 20 13 omdisponerats, förtydligats 
samt utökats med ett mål (bäst hälsa i Skaraborg 2020). Nämnderna få r 
uppdatera s ina respektive styrkOlt 2013 utefter förändringarna i fullmäktiges 
styrkort 
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Perspektiv och önskat läge 
Långsiktigt 

Strategi Mål 

Medborgare Kommunens medborgare skall Inhämta och fOrstå medborgarnas behov 
Nöjda medborgare känna sig delaktiga i och ha av kommunal service. 

inflytande över beslutsprocesser 
och utvecklingsarbete. 

Medarbetare Medarbetarna i kommunen Alla medarbetare skall ha en individuell 
Attraktiv arbetsplats skall erbjudas ändarnålsenliga utvecklingsplan som tas fram 

och moderna arbetslOrhållanden gemensamt av arbetsgivaren och den 
och ges möjl ighet till personlig anställde for att öka inflytande och 
utveckling. delaktighet. 

Samhällsutveckling Kommunen skall utvecklas Vi ska arbeta IOr att minska 
Långsiktigt hållbar utveckling ekologiskt, socialt och miljöpåverkande utsläpp från 
Positiv befolkningsutveckling 

En positiv Vi ska utveckla kommunens kvaliteter 
befolkningsutveckling. som attraktiv boendeol1. 

Invånarna i kommunen ska ha Ökad delaktiphet med fokus nå barn och 
bäst hälsa i Skaraborg år 2020. ungdomar. 

Ekonomi Minst 2% i resultat av Helhetssyn på den kommunala 

God ekonomisk hushållning skatteintäkter och generella ekonomin och en bättre budgetdisciplin. 
statsbidrag. 

[1) SCB-NM 1= Statistiska centralbyråns enkätundersökning där medborgarna betygsätter kommunens verksamhet. 
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BUDGETPRINCIPER 

Metod 

Karl sborgs kommun använder sig av rambudgetering. Föl' att tidigare kunna 
starta upp processen beslutar kommunstyrelsen om preliminära budgetramar 
samt direktiv i februari månad. Definitiva budgetramar och direktiv beslutas 
av ful lmäktige, under juni månad, och bygger på den av fullmäktige beslutade 
planen för 2013 kompletterad med eventuellt förändrade förutsättningar. 
Nämnderna kan upprätta interna metoder fö l' att fördela egen ram, till exempel 
efter volym. 

Målstyrning 

I budget- och verksamhetsplan ska respektive nämnd utarbeta styrkort utifrån 
fullmäktiges styrkort. Kommunens vision är grunden till fullmäktiges styrkort 
och de perspektiv som målstyrningen utgår ifrån. Mål och riktlinjer i enlighet 
med regeringens proposition (2003/04: 105) "God ekonomisk hushållning" 
samlas under respektive styrkorts perspektiv "Ekonomi". 

Någ ra ekonomistyrningsregler 

Konflikt mellan mål och medel i samband med budgetprocessen e ller an nan 
planering, ska i huvudsak lösas genom att målen anpassas till de ekonomiska 
förutsättn ingarna. 

Negativa avv ikelser ska lösas inom nämndens egen nettokostnadsram. 

Samtliga verksamhetsområden ska budgeteras - även verksamhet som inte 
fo rdrar kommunbidrag. 

Samtliga personal och dess kostnader ska budgeteras - ej nettokostnad om 
del/hel finan siering finnes. 

Anslagsbindning 

Driftbudgeten är bunden till kommunbidraget för respektive nämnd. Detta 
innebär att nämnderna kan ta beslut om att flytta budgetbelopp från en 
verksamhet till en annan inom ramen för driftbudgeten . 

Ramen föl' investeringsanslagen di sponeras av KS och fördelas efter godkänd 
ansökan gellOm delegationsbeslut av ekonomichefe n. Respektive nämnd äger 
inte rätt att omfö rdela beviljade investeringsmedel. Medel som inte har 
förbrukats återföres till investeringsbudgeten. 
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Budgetuppföljnillg 

Det åligger förvaltningschef och nämnd att, som ett led i verkställigheten och 
styrningen av budgeten, fortlöpande följa upp verksamheten. 

Den löpande budgetuppföljningen ska innehålla följande huvudmoment: 

• Utfall av beslutade åtgärdsförslag budget 2013. 

• Jämförelse mellan fakti skt och planerat resultat, både ur ekonomisk och 
verksamhetsmässig synvinkel. 

• Jämförelse mellan faktiska och planerade personalkostnader. 

• Analys av förekommande avvikelser. 

• Uppföljning/prognos av styrkort där "God ekonomisk hushållning" ingår. 

• Prognos av ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall för budgetåret som 
helhet. 

• Åtgärdsförslag för att komma till rätta med eventuella negativa avvikelser 
avseende ekonomi- och verksamhetsmål. 
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NÄMNDSMATERIAL 

Följande material ska inlämnas till kommunledningskontorets ekonomienhet 
senast 2012-09-14. 

OBS! Allt material ska vara inskannat i enkelsidigt A4-format för att 
underlätta vidare distribution. Samtliga handlingar skall vara justerade. 

Budget och verksamhetsplan 

Nämnderna ska redovisa förslag till Budget och verksamhetsplan 2013 
inklusive styrkort enligt mall som kommer att lämnas från ekonomikontoret. 
Mallen innefattar även struktur för nämndernas styrkort. 

Internbudget 

Internbudget omfattande drift- och personalbudget ska vara genomarbetad och 
sammanställd enligt mall i systemet Budget och Prognos. 

Grundbudget volymförändringar åtgärdslista med konsekvensanalys 
samt äskanden 

Grundbudget, volymförändringar, kostnadsminskande åtgärder och äskanden 
ska sammanställas på enhetlig mall i "Blankettmaterialet" samt innehålla en 
adekvat konsekvensanalys mm. 

God ekonomisk hushållning 

1 enlighet med regeringens proposition om god ekonomisk hushållning 
(2003/04: I 05) ska kommuner " för verksamheten ange mål och riktlinjer som 
är av betydelse för god ekonomisk hushållning" . 

Nämndernas uppgift är att upprätta mål och riktlinjer i enlighet med 
ovanstående beslut samt att inarbeta dessa i s ina styrkort för Budget- och 
verksamhetsplan 2013. 

Övriga handlingar 

Nämnds- och MBL-protokoll avseende beslut om budget 2013 ska bifogas 
handlingarna. Samtliga handlingar skall vara justerade. 

För att underlätta den centrala sammanställningen ska samma layout och 
format som finns i mallarna bibehållas. Allt underlag ska vara inskannat i 
enkelsidigt A4-format för att underlätta vidare distribution . 

OBS! Kontakta ekonomienheten i god tid om tveksamhet föreligger när det Jll ~~m~ ~mm""","";:~ ;:,;"""""d' m,"d,l. 
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TIDPLAN FÖR ARBETSPROCESSEN - BUDGET 2013 

Datum 

2012-02-01 

Vecka 7 (14-1712) 

Vecka 8 (20-24/2) 

Vecka 8-49 

2012-02-29 

2012-04-12 

2012-04-25 

2012-06-07 

2012-06-25 

Vecka 27 (2-6/7) 

Augusti/september 

2012-09-14 

Vecka 38 (17-21 /9) 

Aktivitet 

KS fastställer förslag till preliminära budgetramar samt 
direktiv. 

Preliminära budgetramar och direktiv sk ickas ut till 
nämnder/förvaltningar som startar upp det interna 
budgetarbetet. 

Ekonomienheten förser förvaltningarna med underlag 
avseende preliminära kapitalkostnader 2013. 

Ledningsgruppen: Det pågående budgetarbetet stäms 
fortlöpande av under hela arbetsprocessen. 

Bokslutsberedning. Uppföljning och analys av utfall 20 II 
Genomgång av preliminära ramar samt direktiv 2013. 
Den 29 februari kl. 08:3 0 - 12:00 

Tjänstemannaberedning budget 2013. Redovisning av 
arbets läget för budget 2013 inkl. styrkort. Avstämning mellan 
förvaltningar, den 12 april kl. 08.30 - 12.00. 

Budgetberedning/avstämning. Redovisning av arbetsläget för 
budget 2013 . Avstämning mellan kommunledning och 
nämnder, den 25 april kl. 08.30 - 12.00. 

Kommunstyrelsen föreslår budgetdirektiv 2013, definitiva 
budgetramar och finansiella förutsättningar. 

KF beslutar om budgetdirektiv 2013 och fastställer definitiva 
budgetramar samt finansiella förutsättningar 

Budgetdirektiv och definitiva budgetramar sk ickas ut till 
nämnder/förvaltningar. 

Vmje nämnd förhandlar s in budget 

Nämndernas budgetförslag lämnas till ekonomienheten 

Ekonomienheten sammanställer budgetunderlaget. 
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TID PLAN FÖR ARBETSPROCESSEN - BUDGET 2013 

Datum 

Vecka 40 

2012-10-02 

2012-10-03 

2012-10-04 

2012- 10-17 

2012-10-24 

2012-10-3 1 

2012-11-14 

2012-11-29 

2012-12-10 

December 2012 

Aktivitet 

Budgetberedningsvecka, nämnderna kallas en ligt nedan: 

Tisdag: 

Onsdag: 

Torsdag: 

Budget - au 

13:00- 15:00 Budgetberedningen 
15: 15-1 6:30 Bygg- och miljönämnden 
16:30- 17:00 Budgetberedningen 

08:30-09:30 Kommunstyrelsen 
10:00- 11 :30 Kultur- och fritidsnämnden 
11:30- 12:00 Budgetberedningen 
13 :00-15 :30 Barn- och utbildningsnämnden 
15:30- 16:30 Budgetberedningen 

08:30-11 :00 Socialnämnden 
11.00-13:00 Budgetberedningen 

MBL information 

MBL förhandling 

Förs lagsbeslut budget 2013 i kommunstyrel sen. 

KF fattar beslut om budget 2013 

Nämnder/förvaltningar överlämnar en slutli g detaUerad 
drift- och personalbudget 

Respektive förvaltning upprättar internbudget 2013 i budget
och prognosmodulen. 
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Karlsborgs kommun 
Ekonomikontoret 

Preliminära budgetdirektiv 
2013 

Justeringar inför ramfördelning budget 2013 tkr 

Nämnd Justering fö' Kommentar Justering tillfäll. 
v-helsförändring kom.bidrag 2012 

Kommunstyrelsen 1281 MOS 1 071 kalkning 210 -2700 

Kultur- och fritidsnämnden O -50 

Bygg och miljönämnden -1 281 MOS -1071 kalkning -210 -500 

Barn- och utbildningsnämnden O -400 

Socialnämnden O O 

Summa O -3650 

pt' /1 ae 

A. Johansson 2012-05-15 

Bilaga 1. 

Kommentar Summa 
nämnd 

Varumärke -100, Samhällsutsmyck. -100 -1 419 
Öppnande aven avdelning Haganäset -2 500 

IT-medel -50 -50 

Oversiktspran -500 -1 781 

IT -medel -200, Läromedel-200 -400 

Oppnande aven avdelning Haganäset har ej O 
skett. 

-3650 


