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Datum 

2018-11-16 
Diarienummer 

KINKS 2018-00065 

Kommunfullmäktige 

Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 2018 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot budgetuppföljningen för Kinda kommun avseende 
september 2018.   

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har upprättat rapport avseende budgetuppföljning för Kinda 
kommun per oktober 2018.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-16 

Budgetuppföljning Kinda kommun oktober 2018 

Syfte 

Syftet med ärendet är att kommunfullmäktige ska få rapporter på hur 
budgetuppföljningen går under året. 

Önskad effekt 

Kommunfullmäktige får en bild över hur kommunens ekonomi utvecklas. 

Berörda 

Kommunfullmäktige 

Samråd 

- 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 
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Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

Ekonomiavdelningen ansvarar för att ta fram budgetuppföljningen för Kinda 
kommun för de månader som kommunfullmäktige har beslutat att det ska tas fram 
för. 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Viktoria Stangnes 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Akten 



2018-11-16 

Månadsrapport Kinda kommun 
Oktober 2018 med helårsprognos 



     
 

 
 

Kinda kommun 
Budgeterat resultat: 20 819 tkr 
Prognostiserat resultat: 11 952 tkr 
Avvikelse 2018:  - 8 868 tkr 

Verksamhetsuppdrag och organisation 

 Bildning 

 Vård och omsorg  

 Samhällsbyggnad  

 Internt stöd och uppföljning 
 

Kommunfullmäktiges ordf: Lena Käcker Johansson 
Kommunchef: Rosie-Marie Fors 
 

Viktiga händelser 

 Föräldraalliansen placerar Kinda kommuns 
grundskolor på 7:e plats i Sverige och 
Lärarförbundet placerar Kinda kommuns 
skolverksamhet på plats 69 en förbättring 
med 45 placeringar 

 97% av alla som får hemtjänst är nöjda 
med sin hemtjänst 

 Regionens utvecklingsprogram är 
uppstartat med Kinda som en aktör 

 Målarbetet för mandatperioden är 
uppstartat  

 Positivt resultat i genomförd 
medarbetarundersökning 

 Översiktsplanen för Rimforsa ställs ut 

 Förstudie utveckling café Columbia pågår 

 Start av lokalt jobbspår inom AMI  

Mål och måluppfyllelse 
Kommunen har utformat ett antal mål. Prognosen 
är att ca 70 % av målen kommer att uppfyllas 
under året. Målen avser nedanstående områden: 
God livsmiljö, Hållbar samhällsutveckling, Ett 
livskraftigt näringsliv och Kompetensförsörjning  
 

Årets verksamhet 
Olika mätningar som sker visar att kommunens 
verksamheter har en mycket god kvalitet och dom 
vi är till för är nöjda med utförandet. Mätningarna 
visar att 90-95 % är nöjda med vår verksamhet. 
Kvalitetsarbetet samordnas och utvecklas inom 
flera delar.  
 
Våra medarbetare redovisar ett högt värde för 
medarbetarindex och där ser vi en mycket positiv 
utveckling inom vård och omsorg. 

Kompetensförsörjningen är en viktig fråga för 
kommunen både intern och extern.  Under 2019 
kommer ett arbete med Kindas 
arbetsgivarvarumärke genomföras tillsammans 
med medarbetarna. I dagsläget ser vi att vi lyckas 
bra med att få till oss medarbetare med hög 
kompetens till våra fasta tjänster. Utmaningarna är 
den löneglidning som sker samt att tillgången på 
vikarier nästan är obefintlig. 

Ekonomi 

Driftredovisning för perioden 

Ett fortsatt starkt resultat för kommunen med ett 
överskott på 12 msek. Nämnderna redovisar en 
budgetavvikelse på två procent. Kostnadsökningar 
ser vi för: ökat stöd för medborgare med särskilda 
behov  -12 msek, hemtjänst, fler gymnasie-
ungdomar, dyrare gymnasieprogram samt 
omskolning av medarbetare. Handlingsplan för att 
på sikt minska kostnader avseende placeringar är 
under genomförande. 
 
Resultatförstärkning sker genom försäljning av bl a 
Alhamra och Gulavillan med drygt tre 
miljonerkronor, ökade statsbidrag samt att pengar 
för LSS-boendet inte behöver användas i sin helhet 
under året. Budget för 2019 innebär en utökad 
budget för löner och övriga kostnader för alla 
verksamheter.  För 2019 ser vi kostnader utöver 
budget för placeringar, interkommunala kostnader 
samt särskild kollektivtrafik.  

Investeringar  

Prognos helår 2018: 

LSS-boende, ombyggnation Bäckskolan, 
Hovbyhamn och räddningsstation  pågår i Kisa. 
Lekparken i Kisa blev klar under oktober. I Rimforsa 
pågår Vattenverk, idrottshall samt projektering av 
Rimforsa skola. I Hycklinge pågår planering för 
lekpark.  

Framtiden 
En ökad komplexitet med minskad tillgång på 
arbetskraft, ökade behov och stora investeringar 
måste hanteras kreativt med att ta tillvara på 
medarbetarnas engagemang, nya arbetsmetoder 
och ökad användning av välfärdsteknologi. 
  

Ny politisk majoritet är på plats i 

fullmäktige. Målarbetet för 

mandatperioden är uppstartat och 

ska vara klart till maj 2019.
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Nettokostnad Kinda kommun

2018 2017 2016

Nettokostnad (tkr) ack okt -18 ack okt -17

Övriga nämnder 216 0

Kommunstyrelsen 25 626 25 419

Kultur- & fritidsnämnd 55 246 50 886

Barn- & utbildningsnämnd 196 695 193 310

Socialnämnd 178 510 168 411

Kommunrevision 462 571

Överförmyndare 1 116 1 645

Totalt drift 457 871 440 243

Ofördelade medel 0 0

Finansförvaltningen -470 725 -469 374

Totalt kommun -12 855 -29 133

(tkr) Prognos 2018 Budget 2018 Avvikelse Helår

Övriga nämnder 282 200 -82

Kommunstyrelsen 32 555 33 240 684

Samhällsbyggnadsnämnd 70 857 70 593 -264

Bildningsnämnd 234 036 232 036 -2 000

Vård- och omsorgsnämn 213 223 199 300 -13 923

Kommunrevision 1 080 1 080 0

Överförmyndare 1 380 1 380 0

Totalt drift 553 414 537 830 -15 584

Ofördelade medel 0 5 158 5 158

Finansförvaltningen -565 365 -563 807 1 558

Totalt kommun -11 952 -20 819 -8 868



Detaljerad investeringsredovisning 
Prognos Projekt

Strategiska projekt Slutdatum
Total 

Budget
2016 2017 2018 Summa Prognos

1133 Rimforsa ny skola 2023-05-01 148 000 0 0 12 12 Utreds

Kommentar

2214 Räddningsstation Kisa 53000 720 2 711 753 4 185 Utreds

Kommentar

1208 Aktivitetscenter Rimforsa 2019-05-31 36000 8 650 187 12 672 21 509 36 000

Kommentar

2036 Bredband övrigt 2022-12-31 20000 733 1 714 975 3 422 Utreds

Kommentar

1132 Gruppbostad 2019-01-31 17500 0 440 11 931 12 371 16 000

Kommentar

1207 Resecentrum Kisa 14200 138 440 103 680 Utreds

Kommentar

1505 Rimforsa vattenverk 2019-12-31 14000 0 0 3 213 3 213 Utreds

Kommentar

2049 Bredband Kisa tätort 2018-10-01 12640 4 671 9 879 2 817 17 367 Utreds

Kommentar

1222 Lekplats 2018-12-31 3000 73 930 1 566 2 569 3 000

Kommentar

1427 Om/tillbyggnad Kommunförråd 2500 0 0 24 24 2 500

Kommentar

1300 Industriområde 2000 172 463 277 912 Utreds

Kommentar

1223 Skatepark 2018-06-12 2000 0 68 1 924 1 992 2 000

Kommentar

1137 Hovby Hamn 1500 0 0 11 11 Utreds

Kommentar

Utfall

Lokalprogram och rumsfunktionsprogram arbetas fram för 

upprättande av förfrågningsunderlag till funktionsentreprenad. 

Nytt förfrågningsunderlag för upphandling på funktionsentreprenad 

arbetas fram. 

Takplåt och fasadplåt på högdelen pågår. Planerat färdigställande 

maj 2019. 

Löpande återetablering och utbyggnad 5000 tkr årlig budget 

Mattläggning, målningsarbete och installationsarbeten invändigt 

pågår. 

Detaljplan pågar med riskutredning av trafiken/farligt gods. DP klar vt 

2019. Intentionsavtal med Ica förnyat. 

Projektering pågår, upphandling av entreprenad under sommaren, 

byggnation påbörjas hösten 2018. 

Projekt försenat, beräknat klart slutet på 2018 

Lekplats Kisa nästan klart, återstår belysning. Hycklinge lekplats 

försöker färdigställas under 2018. 

Avrop på ramavtal, förnyad konkurrensutsättning. Omfattar mindre 

tillbyggnad, ombyggnad samt ventilation. 

DP Kisa 1:70 pågår. Utpekade områden i FÖP rimforsa, men inga 

detaljplaner. 

Kart. 

Förutsättningar för lov och genomförande utreds, genomförande höst 

2018. 



   
 

 
 

 
 

1135 Värgårds udde 2019-06-01 1500 0 0 290 290 Utreds

Kommentar

1127 Kommunal ledningsplats 2018-12-31 1200 0 707 27 734 Utreds

Kommentar

1131 Adlers skog våg 2018-12-31 1000 0 0 382,7296 383 1 000

Kommentar

1125 Värgårdsskolan slöjdsalar 0 282 9 215 -1 171 8 326 8 326

Kommentar

Projekt Budget
Utfall 

2016

Utfall 

2017

Utfall 

2018

Utfall 

Summa
Prognos

Summa pågående projekt 330 040 15 438 26 755 35 806 77 999 Utreds

Prognos Helårs

Förvaltningsinvesteringar Slutdatum
Total 

Budget
2016 2017 2018 Prognos

1200 KS Ospec Årlig budget 500 0 73 0

Summa Kommunstyrelsen* 500 0 73 0 0

2200 SBN Ospec Årlig budget 5 500 0 1 202 2 777 4 000

1123 Reinvest-fastigheter Årlig budget 9 550 4 625 7 558 7 973

1401 Reinvestering-vägar Årlig budget 2 020 944 1 080 408 2 120

1111 Vråken 2018-05-01 200 309 0 200

1215 Energieffektivisering Årlig budget 500 503 87 337

1503 Sanering VA Årlig budget 1 300 825 1 059 213 1 100

2300 KFN Ospec Ingår i SBN 1 031 488 194

1404 Förnyelse trafikbelysning Årlig budget 200 495 562 32

1423 Arbetsmiljöåtgärder fastighet Årlig budget 200 122 16 0

Summa Samhällsbyggnad* 19 470 8 855 12 052 12 134

2400 BN ospec Årlig budget 2 000 0 0 95

2401 Anpassn verksamhetslokaler 0 268 587 404

2403 Inventarier grundskolan 0 783 895 438

2406 BN IT-investeringar 0 175 53 213

2404 Inventarier barnomsorg 0 0 239 46

Summa Bildning* 2 000 1 226 1 774 1 196 2 000

2500 VON ospec Årlig budget 2 520 0 0 0

2501 Investeringar ÄO 0 266 1 823 966

2509 Investeringar LSS 0 175 79 43

2507 Investeringar IFO 0 1 467 0 0

2510 Investeringar HSV 0 164 0 0

2511 Investeringar VOF stab 0 0 88 0

Summa Vård- och omsorg* 2 520 2 072 1 990 1 009 1 500

* För kommentar se nämndens 

månadsuppföljning

Budget 2016 2017 2018 Prognos

Summa förvaltningsinvesteringar 24 490 12 153 15 888 14 339

Entreprenad pågår, åtgärder även under 2019. ca 300 tkr behövs till 

inköp av toalett under 2019. ATK hanterar strand och brygga. 

Utfall

Projektering av reservkraft och el på ramavtal pågår, klart under 

hösten 2018 gäller även entrén. 

Fordonsvåg upphandlad, förarbeten påbörjade för montering av våg. 

Klart hösten 2018. 

Avslutat projekt. 2018 utbetalades 1171 tkr i statligt investeringsbidrag

Utfall



Kommunstyrelsen 
Budget 2018: 33 240 tkr 
Avvikelse 2018:  + 684 tkr 

Verksamhetsuppdrag och organisation 

 Strategiskt & regionalt utvecklingsarbete

 Marknadsföring & information

 Övergripande kvalitet och digitalisering

 HR & Lön

 Ekonomi & mål

 Upphandling

 Politisk administration

 Näringsliv

 Civilberedskap

Kommunstyrelsens ordf: Hans Måhagen 
Kommunchef: Rosie-Marie Fors 

Viktiga händelser 

 Implementering av ny organisation

 Utveckling av budget, mål, investerings

och uppföljningsprocesser

 Kommunikation och marknad – film är

framtagen och lanseras inom kort och

aktiviteter kring marknadsföring och

kommunikation är uppstartat

 Lanserat nytt intranät

 Analysverkstäder för chefer har utvecklats

under året

 Handlingsplan för civilt försvar är

framtaget och aktiviteter har startats upp

 E-faktura för kunder utvecklas

 Arbetsmiljöhandbok har tagits fram

 Arbetet kring kompetensförsörjning

fortsätter och arbetsgivarvarumärke ska

arbetas fram under 2019

 Utbildning politiker och medarbetare i

ansvar och roller är genomförd och

spelregler för politiker är framtagna

 Samordning av kommunens

kvalitetsarbete pågår, resultatet i år är

gemensam omvärldsanalys,

synpunktshantering, kvalitetsredovisning

samt uppstart av målarbetet och

utveckling av styrande dokument

 Kartläggning av kommunens

digitaliseringsarbete pågår

 Regionens utvecklingsprogram är

uppstartat med Kinda som en aktör

Mål och måluppfyllelse 

Kommunstyrelsens mål med genomförande av 

värdegrund och gott ledarskap pågår enligt plan 

där framtagning av handlingsplan för att 

marknadsföra arbetsgivarvarumärket Kinda pågår. 

Kommunen deltar i alla aktiviteter för att påverka 

stångådalsbanans utveckling. Näringslivsrankingen 

fick ett sämre resultat detta år. Våra prioriterade 

aktiviteter räknades inte in i resultatet.   

Årets verksamhet 

Under de första nio månaderna har en stor 

arbetsinsats lagts på att få den nya organisationen 

på plats och för att förtydliga vart olika frågor ska 

hanteras.  Under andra tertialen har den ökade 

beredskapen pga värmen och valarbetet varit två 

prioriterade arbetsområden. Höstens arbete har 

inriktats på den nya politiska organisationen samt 

ett aktivt målarbete i förvaltningen.  

Ekonomi 

Driftredovisning för perioden 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 

knappt sjuhundratusenkronor. Ökade kostnader 

för omskolning av medarbetare täcks av mindre 

lönekostnader för obesatta tjänster. 

Investeringar 

Prognos helår 2018: 
Kommunstyrelsen prognosticerar inte för några 

investeringar under 2018. 

Framtiden 
En ny politisk majoritet har bildats och börjar nu ta 

form. Utbildning av politiker och framtagning av 

mål och styrande dokument för mandatperioden 

blir viktiga delar det närmaste halvåret.  

För att nå en bra kvalité i kommunen är det viktigt 
att kommunstyrelsen är en bra stödfunktion till 
nämnderna i olika frågor samt har ett övergripande 
och samordnande ansvar i styrning, ledning och 
uppföljning. Ett arbete är påbörjat för att tydliggöra 
rollerna mellan stödfunktionerna och 
förvaltningarna samt att ta fram prioriterade 
aktiviteter för nästa år. 



Kommunstyrelsens åtagande och indikatorer 

God livsmiljö

KF mål Kommunstyrelsens åtagande Kommunstyrelsens indikator Målnivå
Utfall per 

31/8 2018

Prognos 

2018

Värdegrunden ska genomsyra alla 

verksamheter.

Plan/strategi ska finnas framtagen 

och införlivad.

Skapa förutsättningar för gott ledarskap 

- strukturellt och stödjande.

Plan/strategi ska finnas framtagen 

och införlivad.

Kinda kommun ska 

erbjuda förutsättningar 

för varierat och attraktivt 

boende i Rimforsa

Under 2017 ska det finnas framtagen 

plan (FÖP) för att 2018 börja bygga 

flerbostadshus

Plan finns

Hållbar samhällsutveckling

KF mål Kommunstyrelsens åtagande Kommunstyrelsens indikator Målnivå
Utfall per 

31/8 2018

Prognos 

2018

Kinda kommun ska aktivt 

arbeta med att minska 

miljöbelastningen

Arbeta för upprustning av 

Stångådalsbanan.

Politik och tjänstemän deltar i  

alla aktiviteter avseende 

stångådalsbanan.

Deltar 100%

Ett Livskraftigt närinsliv

KF mål Kommunstyrelsens åtagande Kommunstyrelsens indikator Målnivå
Utfall per 

31/8 2018

Prognos 

2018
Andel företag som 

upplever ett gott 

bemötande i kontakt 

med kommunen ska öka

Öka företagsrankning med 

utgångspunkt i  varumärkesplattformen

Svensk näringsliv-rankning Öka

Kompetensförsörjning

KF mål Kommunstyrelsens åtagande Kommunstyrelsens indikator Målnivå
Utfall per 

31/8 2018

Prognos 

2018

Skapa delaktighet genom systematisk 

dialog med medborgare och företagare

Ny medborgardialog igång.

Stödja ungdomsrådet.

Sända kommunfullmäktige Sänt minst ett KF

Forma en politisk organisation som ger 

goda förutsättningar för demokrati och 

effektivitet

Beslut ska finnas.

Kommentar:  Politik och tjänstemän är delaktiga i alla aktiviteter som avser Stångådalsbanan samt vid dessa tillfällen akrivt arbetar för en 

utveckling av Stångådalsbanan. 

Kinda kommun ska ha en 

effektiv kärnverksamhet 

med hög kvalitet och 

goda resultat

Kommentar: Resultaten från medarbetarundersökningen visar att verksamheterna arbetar utifrån värdegrunden. Värdeegrunden som 

utbildning är systematiserad och ingår vid utbildning i ständiga förbättringar. Chefer har även utbildats i att arbeta med värdegrund inom 

respektive enhet. Ledarskapet utvecklas genom chefsmöten och utbildningar enligt plan. Långsiktig plan för kompetensförsörjning är under 

framtagande och beräknas vara klart till december. 

Kommentar: Medborgardialog finns rutin för och företagsbesök är systematiserat med månatliga besök. Gemensam synpunktshanteirng för 

kommunen startas upp inom kort. Politiken träffar ungdomsrådet enligt plan. Ny organisation är genomförd. Långsiktigt arbete för 

kompetensförsörjning pågår och kommer redovisas i december. 

Kommentar: FÖP Rimforsa är klar bör beslut till årsskiftet.

Kommentar:  Näringslivsstrategi och handlingsplan är framtagen under året. Kommunens roll versus Växtkrafts roll har tydliggjorts. Inom 

området upphandling har utbildningar skett för näringslivet. 

Andel som upplever 

engagemang, demokrati 

och inflytande ska öka



   
 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnd 
Budget 2018: 70 531 tkr 

Avvikelse anslagsfin. 2018: -264 tkr 
Avvikelse taxefin: +/- 0 tkr 
Total avvikelse: -264 tkr, -0,37% av budget 

Verksamhetsuppdrag och organisation 

 Kost 

 Infrastruktur bredband 

 Lokalvård, vatten, renhållning, lokaler, 

byggnation och underhåll 

 Gator, park och vägar 

 Kultur och fritid, turism 

 Stab 

 Plan- och byggavdelning 

 Räddningstjänst 

 Miljö och hälsa 

 

Samhällsbyggnadsnämndens ordf: Björn Hoflund 

Samhällsbyggnadschef: Bita Almasian 

Viktiga händelser  

 Upphandling utbyggnad av vattenverket i 

Rimforsa pågår 

 Utredning centrum i Kisa pågår 

 Ansökan om statlig ersättning efter 

sommarens bränder har gjorts 

 Rekrytering av ny chef avdelningen Kultur, 

fritid och turism pågår 

 Rekrytering av flera handläggare och en 

administratör pågår 

Ekonomi  

Drift  
Efter 10 månader redovisar samhällsbyggnad enligt 

bedömning ett underskott i verksamheten.  

Räddningstjänstens tilldelade bidrag för att bedriva 

IVPA (I Väntan På Ambulans) täcker inte kostnader 

för det faktiska antalet utryckningarna. Sommarens 

skogsbränder belastar verksamheten med 

kostnader som inte är budgeterade. 

Räddningstjänsten prognostiserar därmed ett 

underskott på 762 tkr. 

Teknik och drift drabbades av onormal ökade 

kostnader för väghållning på grund av den långa 

vintern. Överskott på grund av vakanser samt 

omfördelning mellan drift/underhåll och 

reinvesteringar. Totalt ett överskott 641 tkr. 

Kultur, fritid och turism redovisar ett överskott på 

83 tkr framförallt på grund av vakant chefstjänst. 

Konstavdelningen prognostiserar ett överskott på 

50 tkr. 

Plan- och byggavdelningen redovisar överskott på  

1 919 tkr på grund av felbudgetering. 

Staben redovisar 200 tkr i underskott. Staben 

prognostiserar 500 tkr i underskott avseende 

särskild kollektivtrafik (skolskjuts och färdtjänst). 

Underskottet beror på följande faktorer: 

trafikavtalets index är högre än kommunens 

generella index när budget räknas upp från år till år, 

Bildningsnämnden fattade ett beslut om särskild 

särskoleplacering under året vilket innebär direkt 

merkostnader för Samhällsbyggnadsnämnden, fler 

gymnasieelever och färdtjänstberättigade 

kommunmedborgare och därmed fler färdtjänst-

resor och högre kostnader. Bedömningen är redan 

nu att 2019 års fastslagna budget avseende särskild 

kollektivtrafik kommer också att gå med underskott 

på närmare 800 tkr av samma anledningar som 

ovan. Underskottet på särskild kollektivtrafik 

uppvägs till viss del av vakanta tjänster på 

avdelningen. 

Miljöavdelningen redovisar 552 tkr i överskott på 

grund av felbudgetering.  

Övergripande förvaltningsledning inklusive budget 

för nämnaktiviteter redovisar ett underskott på 2 

549 tkr på grund av felbudgetering.  

 Taxefinansierad VA+Renhållning prognostiserar ett 

överskott som fonderas för framtida återföring när 

Rimforsa vattenverk färdigställts. 

Investeringar 
Brandbil köptes in tidigt under 2018. Ramp för 

bostadsanpassning köptes in under våren. Löpande 

förnyelse av maskinpark på Teknik och Drift. 

Löpande investering i inventarier fortgår. Årets 

budget: 5 500 tkr. Prognos: 4 000 tkr. 

Framtiden 
2019 kommer att präglas av utveckling av 

förvaltningens processer för att ställa om, från en 

avdelningsorienterad organisation till 

leveransorienterad. Under 2019 behöver vi även 

investera i en del program för digitalisering av 

arbetssätten. 



Samhällsbyggnads åtagande och indikatorer 

God livsmiljö

KF mål Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens indikator Målnivå
Utfall per 31/8 

2018
Prognos 2018

Tillsynsplanen inom miljö- och 

hälsoskydd ska vara kopplad til l  de 

nationella målen.

Tillsynsplanen har rubriker som 

beskriver kopplingar till nationella 

målen.

Tillgänglig fritid-/natur- och 

kulturutbud för alla åldrar med barn 

och ungdomar som prioriterad grupp.

Brukar/kundundersökning mäta kund 

nöjdhet. På biblioteket och 

föreningslivet. "mer öppna bibliotek" i 

Kisa.

Skapa förutsättningar för att Kinda 

ska ha attraktiva och trygga 

närmiljöer

Nöjd-region-index-trygghet. Öka

Ta fram en plan för tätortsnära 

park/skogsmark.

Plan finns. Klar 2017

Genomföra ”Rätt fart i  staden” Redovisat projekt

Ta fram en Natur och frilufts strategi 

Kultur och fritids strategier i 

kommunen. Ansvara för framtagandet 

av en kulturmiljöplan. 

Arbeta för fler båtplatser och mer 

tillgängliga båtramper

Bevara, utveckla, omarbeta 

Emigrantmuseets utställning.

Kinda kommun ska 

erbjuda förutsättningar 

för varierat och attraktivt 

boende i Rimforsa

Under 2017 ska det finnas framtagen 

plan (FÖP) för att 2018 börja bygga 

flerbostadshus.

Plan finns.

Andel kommunägd mark i 

Rimforsa ska öka

Ta fram en plan (FÖP) om lämplig 

mark för industri och bostäder

Plan finns

Hållbar samhällsutveckling

KF mål Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens indikator Målnivå
Utfall per 31/8 

2018
Prognos 2018

Arbeta för upprustning av 

Stångådalsbanan.

Skapa förutsättningar för att 90 % av 

befolkningen ska ha möjlighet ti l l  

bredbandsansluta sig senast år 2020.

90 % av de enskilda avlopp med 

brister som inventerades 2011-2015 

ska vara åtgärdade

Andelen åtgärdade i procent

Mer än 90%

Ett förorenat område med prio 1 är 

undersökt vad gäller föroreningar
Antalet undersökta områden

Ett Livskraftigt näringsliv

KF mål Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens indikator Målnivå
Utfall per 31/8 

2018
Prognos 2018

Kundenkät lämnas ut och följs upp 

vart tredje år samt insiktsenkät följs 

upp

2018 ska en kundenkät lämnas ut som 

följer upp 2017 års beslut.
Minst 80% 

brukarnöjdhet

Genom Evenemangstödet och 

samverkan i program utbud.

Samverka med regionen och 

besöksnäringen

Kompetensförsörjning

KF mål Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens indikator Målnivå
Utfall per 31/8 

2018
Prognos 2018

Tillgänglighet med e-tjänster ska öka Tillgängliga e-tjänster Öka

Fortsätta arbetet med att revidera 

föreningsbidrag reglerna.
Klart att införa till hösten 2018.

Föreningsträffar 3-4 ggr/år

Kinda kommun ska ha en 

effektiv kärnverksamhet 

med hög kvalitet och 

goda resultat

Andel företag som 

upplever ett gott 

bemötande i kontakt 

med kommunen ska öka

Kinda kommun ska aktivt 

arbeta med att minska 

miljöbelastningen

Långsiktigt utveckla natur, 

fritidsområden och kulturmiljöer

Kinda kommun ska ha 

attraktiva och trygga 

närmiljöer

Öka delaktighet i  

evenemang/programutbud för 

näringsliv och föreningsliv och prof 

kulturutövare

Andel som upplever 

engagemang, demokrati 

och inflytande ska öka



   
 

 
 

Bildningsnämnd 
Budget 2018: 231 624 tkr 

Prognos 2018: 234 036 tkr 

Budgetavvikelse: -2 000 tkr, 0.9 % av budget 

Verksamhetsuppdrag och organisation 

BN ansvarar för utbildning och lärande: förskola - 

vuxenutbildning. Alla barn och ungdomar ska 

oberoende av kön, sociala och ekonomiska 

förhållanden ha lika tillgång till utbildning. 

Verksamheterna är organiserade med 

rektor/förskolechef som ansvarar för sin enhet i 

enlighet med skollagen. BN ansvarar även för 

kulturskola, fritidsgård samt AMI som vardera leds 

av en verksamhetschef. AMI består av 

arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottagning och 

integrationsarbete. 

Nämndens ordf: Ulf Johansson 

Förvaltningschef: Eva Holm 

Viktiga händelser 
 Föräldraalliansen placerar Kinda kommuns 

grundskolor på sjunde plats i Sverige! 

 Lärarförbundets rankning placerar Kinda 

kommuns skolverksamhet på plats 69. En 

förbättring på 45 placeringar! 

 Start av lokalt jobbspår av AMI och KLC – 
stort intresse. 

 Behöriga lärare och förskollärare har 
rekryterats, behov finns av ytterligare 
lärare. 

 Rekryteringar av personal inom centrala 
elevhälsan. 

 Planering av orienteringskurs mot 

SÄRVUX. Start sker 15 nov.(10 deltagare). 

Mål och måluppfyllelse 
Nämnden visar hög måluppfyllelse. 

Årets verksamhet 
Verksamheterna inom BN håller hög kvalité och 

genomförs kostnadseffektivt jämfört med andra 

kommuner. Den lagstadgade verksamheten har 

nationella mål. AMI lyckas med sitt uppdrag. 

Kulturskola och fritidsgård ger våra unga 

kommunmedborgare meningsfull fritid. 

Ekonomi 

Driftredovisning för perioden 
Utfallet för oktober visar på ett utfall på – 2 059 

tkr. Negativt ackumulerat resultat pga ökade 

interkommunala kostnader på gymnasieskolan, 

särskolan samt de fristående förskolorna. Elevantal 

och programpris har ökat, vilket ger en högre 

interkommunal kostnad. Prognosen för året visar 

på ett prognostiserat underskott beroende på: 

 Interkommunala kostnader samt 

tilläggsbelopp inom gymnasie- och 

gymnasiesärskolan ökar med ytterligare 1 

miljon fram till oktober.  

 Inrättande av grundsärskoleklass  

 Ersättning avseende tidigare anpassningar 

av fastigheten Regenten. 

Investeringar 
Prognos helår 2018: 2 milj kr 
Sker enligt nämndbeslut 

Framtiden 
Rambudget för 2018 ställer krav på omfördelningar 

men kan inte till fullo lösa underskottet. 2019 

kommer budgeten att vara i balans. Kostnader för 

elever i behov av särskilt stöd kan inte alltid 

förutses eller rymmas inom budget, ökningar av 

särskilda stödresurser även till förskolan. 

Personalförsörjningen försvåras/fördyras då brist 

på lärare och förskollärare sammanfaller med en 

demografisk ökning. Försök med olika 

yrkeskategorier pågår för att avlasta lärare. Ex 

lärarassistent, mentor mm. Den höga 

arbetsbelastningen på personalen fortsätter. Risk 

finns att personal som tidigare har varit sjukskrivna 

blir det igen. Vikariesituationen är problematisk. 

Trycket på kvarvarande personal ökar vilket skapar 

arbetsmiljöproblem. För att behålla den personal vi 

har behöver personaltätheten i vissa verksamheter 

öka. Omotiverade löneskillnader måste bort. God 

löneutveckling ska inte kräva att lärare måste byta 

arbetsgivare. Det kräver på sikt att lärarkollektivet 

får fortsätta att vara en prioriterad grupp. 

Som en del av särskilda stödinsatser planeras för 

en resursskola under ht19 för en mindre grupp 

elever. 

Fler elever under våren 2019 inom förskolan i Kisa 

innebär behov att tillfälliga lokaler.  

Det strategiska integrationsarbetet bör lyftas på en 

kommunövergripande nivå. 

  



Bildningsnämndens åtagande och indikatorer 
God livsmiljö

KF mål Bildningsnämndens åtagande Bildningsnämndens indikator Målnivå Utfall augusti 2018 Prognos 2018

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning 

inom 4 år (andel %)
Öka

Resultat finns ej

Elever med examen efter gymnasiet (andel %)
Öka

Resultat finns ej

Skapa insatser för individer 

så att de kommer ut i  arbete 

eller studier. 

Andel personer, inskrivna hos AMI, som gått 

till arbete eller studier direkt efter kommunala 

arbetsmarknadsinsatser.
Öka

49% av de som skrivits ut  

har gått till arbete eller 

studier. (2017: 43%)

Goda kunskapsresultat i  alla 

verksamheter

Meritpoäng år 6 och 9
Öka

De som går från det kommunala 

aktivitetsansvaret till studier eller 

sysselsättning ska öka. (andel %)

Öka

hittills 2018: 9% (2017: 

22%)

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning 

inom 4 år (andel %)
Öka

Resultat finns ej

Andelen elever i årskurs 3 som klarar 

nationella proven i svenska, svenska som 

andraspråk och matematik ska öka.
Öka

Resultat finns ej

Hållbar samhällsutveckling

KF mål Bildningsnämndens åtagande Bildningsnämndens indikator Målnivå Utfall augusti 2018 Prognos 2018

Kinda kommun ska aktivt 

arbeta med att minska 

miljöbelastningen

Alla våra verksamheter ska 

vara medvetna om hur man 

kan bidra ti l l  en bättre miljö

Förskolor och skolor ska arbeta med 

konceptet Grön flagg. 

100% En majoritet av 

verksamheterna arbetar 

med Grön flagg

Kompetensförsörjning

KF mål Bildningsnämndens åtagande Bildningsnämndens indikator Målnivå Utfall augusti 2018 Prognos 2018

Samtliga verksamheters trygghetsenkäters 

resultat
Öka se kommentarer nedan

Föräldrars positiva svar på frågor om 

utvecklingssamtal i Skolinspektionens enkät 

(genomförs vartannat år) ”På 

utvecklingssamtalen får jag tydlig 

information om mitt barns 

kunskapsutveckling” ”På utvecklingssamtalen 

får jag veta hur mitt barn utvecklas socialt” 

Öka

information om 

kunskapsutveckling: åk 9: 

6,0 (2015: 7,3)     åk 5: 7,6 

(2015: 8,2) information om 

sociala utvecklingen: åk 9: 

5,6 (2015: 6,1) åk 5: 6,9 

(2015: 7,4)

Kommentar: Gymnasieelevernas resultat publiceras i december. Arbetslösheten har varit låg under perioden vilket påverkar AMI:s målgrupp där en större andel 

har långt till arbetsmarknaden. Ett exempel på den låga arbetslösheten är att kommunens utbud av platser för feriearbeten för unga överstiger efterfrågan.Trots 

den goda arbetsmarknaden har en större andel av de som skrivits ut från AMI gått till arbete eller studier under första halvåret 2018 jämfört med helåret 2017.

Kommentar: Resultaten i skolan är läsårsbundna och kan inte följas upp i tertial. Ett resultat finns tillgängligt och det är meritpoäng för årskurs 6 som i år låg på 

215 vilket är en svag minskning från 220 förra året. Skillnaden är så liten att det inte är relevant att göra en analys kring förändringen. I statistiken går dock 

fortfarande att se stor skillnad mellan Kindas orter och mellan könen, medelmeritvärdet är i snitt 18 poäng högre för flickor och i snitt 19 poäng högre i Rimforsa 

än i Kisa. Detta är skillnader som är genomgående nationellt, både vad gäller socioekonomiska strukturer för orter och skillnader mellan flickor och pojkars 

resultat. Då fler elever i årskurs nio ej var behöriga till nationella program våren 2018 är en rimlig prognos att också meritvärdet sjunkit, detta förklaras med 

vanlig variation mellan årskullar. Vad gäller nationella prov i åk 3 så har vi fortsatta satsningar kring läsning på lågstadiet vilket bör påverka statistiken positivt. 

Gällande att fullfölja ymnasiet inom 4 år är prognosen svår då det är elever som gick är för 3-4 år sedan och vi inte har insyn in deras progression. Det vi vet 

generellt är att vi har haft en hög andel elever på språkintroduktion där man oftast behöver mer än 4 år för att fullfölja gymnasiet, därför får prognosen bli gul. 

Gällande aktivitetsansvaret har 9% av de som är inskrivna i aktivitetsansvaret 2018 gått vidare till studier på nationellt program inom gymnasieskolan. Totalt är 

målgruppen 86 individer varav 72% har någon form av sysselsättning i form av praktik/arbete eller studier.   

Kommentar: Grön flagg - konceptet används ej inom alla verksamheter, däremot arbetar alla aktivt med miljöfrågor.

Kommentar: Tryggheten på skolor har mätts på många sätt, bland annat en Friendsenkät samt skolinspektionsenkäter. I skolinspektionsenkäterna ligger 

resultaten runt 8 (index max 10) med små förändringar sedan tidigare år, Kinda ligger också i nivå med riket. I Friendsenkäten som genomfördes i grundskolan 

upplever 88,2 procent av eleverna att de aldrig eller sällan känner sig otrygga, denna siffra är i nivå med mätningen 2015 även om färre av eleverna anger att de 

aldrig känner sig otrygga. Likaså är det färre andel elever som alltid känner sig otrygga, 1,3% jämfört med 3,4% 2015. Vad gäller informationen på 

utvecklingssamtal har Kinda kommuns resultat sjunkit jämfört med tidigare mätningar. Detta kan förklaras med övergång till ett nytt IT-system med kontinuerlig 

information till vårdnadshavare som inte har fungerat. De skriftliga omdömena har också tagits bort på högstadiet. Högstadiet arbetar med studiecoacher som en 

ny modell för att förbättra kommunikationen med hemmet och eleverna om kunskapsutvecklingen och den sociala utvecklingen. Arbete med inkluderande 

lärmiljöer bör resultera i ökad trygghet för eleverna.

Matcha utbildning- företag 

(jobb eller fortsatt studier)

Alla ska ges förutsättningar 

att lyckas med sina mål i  

skolan.

Kinda kommun ska ha en 

effektiv kärnverksamhet 

med hög kvalitet och goda 

resultat

Kinda kommun ska främja 

sysselsättningen främst med 

fokus på unga

Andel elever ska uppleva 

delaktighet och inflytande. 

Alla barn/elever ska känna 

delaktigheten vid 

utvecklingssamtal.

Andel som upplever 

engagemang, demokrati och 

inflytande ska öka



Vård- och omsorgsnämnd 
Budget 2018: 199 300  tkr 

Prognos 2018: 213 223 tkr 

Budgetavvikelse: -13 923 tkr -6,9 % av budget 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Nämnden fullgör med stöd av socialtjänstlagen 

(SoL) kommunens ålagda uppgifter inom den 

sociala sektorn. Nämnden har också ett ansvar att 

följa lagen om särskilt stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och att ge den hälso- och 

sjukvård (HSL) som åvilar kommunen genom 

lagstiftning eller avtal. Nämndens verksamheter är 

organiserade inom fyra områden; Äldreomsorg, 

Funktionsstöd, Hemsjukvård och Individ- och 

familjeomsorgen (IFO). 

Nämndens ordf: Roger Rydström 

Förvaltningschef: Joachim Samuelsson 

Viktiga händelser 
 Ny upphandling avseende trygghetslarm

är klar

 Kostnadsökningar avseende placeringar

och försörjningsstöd

 Positivt resultat i

medarbetarundersökningen

 Arbetsmiljöinspektion genomförd inom

äldreomsorgen

 Handlingsplan framtagen av IFO

Årets verksamhet 
Verksamhetsområdena arbetar på i linje med 

förväntat, bortsett äldreomsorgen där arbetet med 

hemtjänstens ekonomi och styrning fortsätter. Den 

negativa trenden avseende IFO:s ekonomi 

fortsätter likaså, men långsiktig plan är framtagen 

och redovisad. 

Ekonomi 

Driftredovisning för perioden 
Ackumulerat resultat vid utgången av oktober 

månad är – 10 088 tkr. Majoriteten av 

underskottet utgörs av kostnader inom IFO och 

avser placeringar och försörjningsstöd. 

Inom äldreomsorgen har särskilda boenden 

arbetat på bra när det gäller kostnadsbilden. 

Äldreomsorgen har fortsatt likt tidigare att sälja 

korttidsplatser till Åtvidabergs kommun. 

Hemtjänstens kostnader fortsätter att tynga ner 

resultatet, men förväntas förbättras under årets 

sista månader. 

Inom hemsjukvården och funktionsstödet är det 

inga större svängningar utan 

verksamhetsområdena fortsätter att ligga i linje 

med tidigare rapporterad utveckling. 

Nämndens totala ekonomi prognosticeras efter 

utfallet för oktober månad att generera ett 

underskott om -13 923 tkr för år 2018.  

Investeringar 
Prognos helår 2018: 

Nämndens investeringsbudget förväntas förbrukas 

under året. Främst i samband med uppstarten av 

ny gruppbostad. Övriga medel kommer att 

investeras i välfärdstekniska hjälpmedel. 

Framtiden 
Nämndens verksamhetsområden kommer även 

fortsättningsvis att ha bekymmer med de 

ekonomiska förutsättningarna. Arbetet med att 

effektivisera, förbättra och digitalisera 

verksamheterna pågår för fullt och i den dagliga 

driften finns ett stort engagemang från 

medarbetarna. Det finns dock en oro kring de 

kostnader som nämnden ej kan påverka.  



Vård och omsorgsnämndens åtagande och indikatorer 
God livsmiljö

KF mål
Vård- och omsorgsnämndens 

åtagande

Vård- och omsorgsnämndens 

indikator
Målnivå

Utfall per 31/8 

2018
Prognos 2018

Kinda kommun ska främja 

sysselsättningen främst 

med fokus på unga

Höja statusen och 

attraktiviteten för de 

yrkesgrupper som finns inom 

Socialnämndens område.

Medarbetarenkät

2 ggr/år

Kinda kommun ska ha en 

effektiv kärnverksamhet 

med hög kvalitet och goda 

resultat

Fortsätta kvalitetsutveckla och 

säkerställa och följa upp 

rutiner inom Socialnämndens 

alla verksamheter.

Egenkontroll

75% ja

Hållbar samhällsutveckling

KF mål
Vård- och omsorgsnämndens 

åtagande

Vård- och omsorgsnämndens 

indikator
Målnivå

Utfall per 31/8 

2018
Prognos 2018

Öka miljötänket vid inköp och 

förbrukning

Minimera beställningar 

genom bättre samordning.

Minska antalet 

beställningar med 

10% mot 2017.

Öka användandet av 

miljövänliga transporter

Byta ut fossildrivna bilar mot 

el.
Byta ut minst en bil 

inom förvaltningen 

till el. 

Ett Livskraftigt närinsliv

KF mål
Vård- och omsorgsnämndens 

åtagande

Vård- och omsorgsnämndens 

indikator
Målnivå

Utfall per 31/8 

2018
Prognos 2018

Andel företag som upplever 

ett gott bemötande i 

kontakt med kommunen 

ska öka

Goda relationer med 

Socialnämndens 

företagskunder.

Enkät till berörda företag.

75% nöjdhet.

Kompetensförsörjning

KF mål
Vård- och omsorgsnämndens 

åtagande

Vård- och omsorgsnämndens 

indikator
Målnivå

Utfall per 31/8 

2018
Prognos 2018

Andel som upplever 

engagemang, demokrati och 

inflytande ska öka

Bra kärnverksamhet för att 

locka och behålla arbetstagare 

samt kommuninnevånare.

Brukar- och 

medarbetarundersökning

Förbättra 

resultaten i brukar- 

och 

medarbetarunders

ökningar, 

gentemot 2017.

Kommentar:  Enkät har skickats ut till 33 berörda företag (samtliga berör alkohol och tobakshandläggnin. Knappt drygt en tredjedel svarade. Med ett 

medel av 91 % avseende nöjdhet, anses målet vara uppnått

Kommentar: Medarbetarundersökning genomförd med övervägande förbättringar gentemot 2016-17. Brukarundersökningarna kommer att 

redovisas till årsbokslut. Målet förväntas vara uppnått till dess.

Kommentar:  Stora medarbetarundersökningen är genomförd med bra resultat. Större delen av undersökningen innehåller bara förbättringar mot 

föregående mätning. Ytterligare mätning kommer göras under årets sista kvartal. Därefter är målet nått.

Kommentar:  Egenkontrollen har genomförts med gott resultat och områdena har uppnått snitt på mellan 79 % - 83 %  (Funktionsstöd 83 %, 

Hemsjukvård 83 % IFO 80 % och Äldreomsorgen 79 % Målet är däremd uppfyllt.

Kommentar:  Mätningar avseende antalet leveranser pågår, förväntas vara färdigt till årsskiftet. En personbil inom förvaltningens bilpark beräknas 

kunna bytas ut under året.

Kinda kommun ska aktivt 

arbeta med att minska 

miljöbelastningen



   
 

 
 

Kommunrevision 
Budget 2018: 1 080 tkr 
Prognos 2018: 1 080 tkr 
Avvikelse 2018: 0 tkr 
 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Kommunrevisionen har på uppdrag av 
kommunfullmäktige uppdraget att självständigt 
och oberoende granska alla delar av den 
kommunala verksamheten. I kommunalrättslig 
mening är uppdraget inriktat på att sätta sig in i 
och bedöma huruvida ledamöterna i 
kommunstyrelse och nämnder tillser att den 
verksamhet som bedrivs sköts på ett 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande 
sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att den 
interna kontrollen är tillräcklig. 
 
Uppdraget fullgörs med hjälp av sakkunniga. 
Revisorer för mandatperioden 2015-2019 är Jörgen 
Nord, Gustaf Malmström, Jan Tidman, Karl Ekholm, 
Jan Kindesjö och Allan Westerdahl. 
 

Viktiga händelser 
Upphandling av sakkunnigt biträde för de 
kommande två åren har slutförts under våren.  
 

Årets verksamhet 
Arbetet har under perioden fortgått i fråga om 
dialog med samtliga kommunala nämnder och 
samverkansorgan. Detta vad vi utifrån ”God 
Revisionssed 2014” benämner den löpande 
granskningen. Utifrån den risk- och 
väsentlighetsanalys som genomförts under början 
av året har kommunrevisionen initierat en 
fördjupad granskningsinsats i fråga om granskning 
av löneprocessen vilken påbörjas nu under hösten.   
Kommunrevisionen följer löpande beslutsprotokoll 
i de kommunala nämnderna och kommunstyrelsen 
och har som ambition att alltid hålla det för öppet 
att inleda fördjupade granskningar mot bakgrund 
av vad som kommer fram i den löpande dialog som 
revisionen håller med nämnder och styrelse.  
Under våren slutfördes en upphandling av nytt 
sakkunnigt biträde att bistå de förtroendevalda 
revisorerna under en period för två år.  
 

Ekonomi 
Driftredovisning för perioden 
Resultatet för kommunrevisionen de första sex 
månaderna visar på ett utfall på 417 tkr vilket är 
något lägre än tidigare år. Det lägre resultatet har 
att göra med att inga fördjupade granskningar 

ropats av under det första halvåret. Prognosen för 
helåret är emellertid att årsbudgeten förbrukas.  

  



Överförmyndare i Samverkan 
Budget 2018: 1 380 tkr 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över 
gode män, förvaltare och förmyndare.  

Denna tillsyn skyddar personer som inte kan ta vara 
på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som 
av den anledningen har en god man eller förvaltare 
utsedd för sig. Överförmyndaren utser och 
förordnar själv god man för ensamkommande 
flyktingbarn. Verksamheten är en lagreglerad 
myndighetsutövning.  

Vimmerby, Kinda, Åtvidaberg och Ydre samverkar 
via en gemensam tjänstemannaorganisation med 
säte i Vimmerby. 

Viktiga händelser 
 En ny granskningsrutin för 

årsredovisningarna är klar och har använts 
som stöd under årets granskningsperiod. 

 Alla årsräkningar har inkommit. Ett fåtal
årsräkningar, där vi begärt komplettering,
kvarstår att granska.

 Ärenden rörande ensamkommande barn
är nere på lägre nivå än innan
flyktingströmmen 2015. Inga nya ärenden
har tillkommit under perioden.

 Länsstyrelsens årliga inspektion ägde rum
den 30 augusti och inga allvarliga
anmärkningar framkom. Inspektionen
noterade att verksamheten har tagit till sig
av förra årets synpunkter och att
granskningsarbetet har genomförts
snabbare än föregående år.

Årets verksamhet 

Ekonomi 
Driftredovisning för perioden 
Det totala utfallet för verksamhetens 
administration (kostnader som fördelas på 
respektive kommun) för perioden är 1887 tkr, 
jämfört med 2017 då utfallet var 1613 tkr. 
Utfallet visar ett underskott på cirka 270 tkr jämfört 
med föregående år. Detta beror på extra 
personalkostnader under samma period. Dessa 
kostnader upphör från september. 

Kostnadsprognosen för administrationen beräknas 
bli 2700 tkr, vilket är cirka 500 tkr lägre än budget. 

Anledningen till att prognosen är lägre än budget är 
att införandet av e-tjänst har försenats. OBS! Det 
finns en osäkerhet kring denna prognos om 2700 
tkr, eftersom upphandlingsarbetet av e-tjänst 
eventuellt blir klar under hösten. 

Framtiden 
Införandet av e-tjänst för god man och förvaltare 
har blivit försenat och kommer inte att vara klart till 
1 januari 2019. Arbetet fortgår och målet är ett 
införande under 2019. 

Det kommer vara fortsatt svårt att rekrytera 
ställföreträdare, trots pågående 
rekryteringskampanjer.  



   
 

 
 

Ansvar: Finansförvaltningen 
Budget 2018: - 563 807 tkr 

Prognos 2018:- 565 365 tkr 

Avvikelse 2018: + 1 558 tkr, 2,7 %. 

Verksamhetsuppdrag och 

organisation 
Budgetansvar: 

Finansförvaltningen hanterar de intäkter och 

kostnader som inte bokförs direkt på någon av 

nämnderna. 

Kommunalskatteintäkter och generella statsbidrag 

utgör de största posterna. Härifrån sker 

pensionsutbetalningar och pensionsavsättningar 

och finansiella intäkter och kostnader bokförs här. 

Viktiga händelser 
Kommunen har fått 470 tkr i så kallad Bonus 

Extratjänster med anledning av att vi tagit emot 6 

personer som stått långt utanför arbetsmarknaden 

och därmed sänkt arbetslösheten. Medlen läggs 

enligt KF § 30 som förstärkning till resultatet. 

Mål och måluppfyllelse 
Finansiella mål 

Årets resultat: Mer än 2 % av skatter och bidrag;  

 Soliditet inklusive ansvarsförbindelse: Positiv; 

Uppfyllt 

Årets verksamhet 
Årets skatter som utbetalas är -1 782 tkr lägre än 

budgeten som byggde på Sveriges kommuner och 

landstings (SKL) beräkningar från april 2017. 

SKL har i oktoberprognosen visat på en negativ 

avräkning för 2017 på – 1 285 tkr och för 2018 är -

425 tkr. Totalt är prognos för skatterna därmed ca 

– 3 492 lägre än budget 

De generella statsbidragen inklusive 

Välfärdsmedlen är däremot + 2 134 tkr bättre.  

En ny pensionsprognos har beställts per 31 augusti. 

Slutligt utfall får vi efter december. Just nu tyder 

prognosen på högre pensionskostnader med -

1 300 tkr. 

 

Bedömningen är att finansnettot blir 1 350 tkr 

bättre än budgeterat. Ett lån 20 000 tkr är omsatt 

på 3 år. Nyupplåning sker i november med 10 000 

tkr men räntorna är alltjämt låga och den rörliga 

räntan positiv. De finansiella intäkterna är högre än 

beräknat bland annat på grund av Kommuninvest 

överskottsutdelning.   

Det som försämrar utfallet är den interna 

finansieringen genom internräntan. Då 

investeringarna inte är klara att börja skriva av så 

minskar den interna intäkten som internräntan ger 

(- 1500 tkr). Upplåningen är dock på motsvarande 

sett framskjuten. 

Reavinster vid försäljning fastigheter; Fimongatan  

Allhamraskolan, tomt Rimforsa mfl. uppgår till + 

3 400 tkr 

Ekonomi 

Drift  
Prognosen hamnar just nu på nära noll., + 680 tkr. 

Ersättningar av engångskaraktär såsom reavinster 

och extra statsbidrag räddar upp utfallet.  

Framtiden 
Uppdaterad prognos Migrationsverket, intäkter för 

återsök för LVU-ärende (kostnader uppkom 2016)  

Uppdaterad prognos, inkl överskott i regeringens 

extra tillfälliga ersättning. Fortsatt stor osäkerhet 

kring hantering av återsök kring LVU-ärenden. 

Dessa återsök är ej upptagna som intäkter Prognos 

satt till + 490 tkr. Ersättning har betalats ut till 

kommunerna så att ensamkommande ungdomar 

över 18 år ska kunna bo kvar, totalt utbetalat 2018, 

350 tkr. Kommunen ersätter för närvarande sex 

familjehem som har ungdom boende hos sig.  

En annan osäkerhet är förändring semester-

löneskuld som bokförs årsvis. Här ser vi inte än hur 

de nya reglerna att man som anställd får spara 30 

dagar mot tidigare 40 kommer påverka utfallet. 

Skatteprognoserna är alltid en osäkerhetsfaktor, så 

det är inget att spekulera i! 

  



   
 

 
 

 

Ofördelade anslagsmedel 
Budget 2018: 1 023 tkr lönepott prioriterade 

grupper. 

Utfördelat under 2018: 998 tkr  Kvarstår 25 tkr 

 

Budget 2018: 1 411 tkr övriga anslagsmedel 

Redan utfördelat:-1 300 tkr enligt nedan  

Prognos att ej utfördela 2018: 111 tkr  

 

Budget 2018: 7 643 tkr till ökade kapitalkostnader 

mm 

Utfördelat: - 2 621 tkr 

Kvar ofördelat per sep 2018 : 5 022 tkr 

 

Totalt ofördelade budgetmedel: 10 077 tkr. 

Prognos att ej utfördela 2018: 5 133 tkr. 

Verksamhetsuppdrag och 

organisation 
Lönepott har fördelats efter 

förhandlingsdelegationens beslut 

Ofördelade anslagsmedel till Kommunfullmäktiges 

förfogande 

Årets verksamhet 
KF § 77, KS § 139 (2017-00186) 800 tkr till 

Utbildning av undersköterskor. Budget utlagd till 

verksamhet under kommunchef 1010 92067).  

Behörighetsgivande utbildning Bildningsnämnden 

500 tkr (2017-00128) 

Kapitalkostnader för färdigställda lokaler enligt 

äskande i budget 2018: 

215 tkr Bäckskolan (Bildning) 

337 tkr Värgårdsskolans slöjdsal (Bildning) 

1903 tkr LSS boende etapp 1 (Vård och omsorg) 

166 tkr Camping Horn (Samhällsbyggnad) 

 

Löner prioriterade grupper. Fördelas efter 

löneöversyn 

Regeringen avsatte 500 mkr i budgetpropositionen 

2017 för att stärka kommunen som anställer 

personer som står lång utanför arbetsmarknaden. 

Kommunen ansökte om bonus under förutsättning 

att 6 personer anställdes. Detta mål uppfylldes. 

Ersättningen för s.k. ”bonus extratjänster” kommer 

tillföras årets resultat, enligt KF § 30. Utbetalt 

belopp blev 470 tkr. Medlen har bokförts på 

Finansförvaltningens ansvar. 

Framtiden 
Inga övriga beslut för närvarande. 
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