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Korrigeringar i budget 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar utföra korrigeringar i budget 2019 avseende 
engångsersättning för utökning av medel till näringsliv med 300 000 kronor och 
täckning av kostnader för Björkfors gymnastikhall med 170 000 kronor.  

Vidare beslutar kommunfullmäktige att korrigeringarna finansieras via ofördelade 
medel.  

Sammanfattning 

Nya majoriteten önskar utföra korrigeringar i 2019 års budget. Korrigeringarna är 
engångsersättningar och finansieras via ofördelade medel.  

Beslutet skickas till 

Ekonmiavdelningen 
Akten 



Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar utföra korrigeringar i budget 2019 avseende engångsersättning för 

utökning av medel till näringsliv med 300 000 kronor och täckning av kostnader för Björkfors 

gymnastikhall med 170 000 kronor.  

Vidare beslutar kommunfullmäktige att korrigeringarna finansieras via ofördelade medel. 



NÄMND
Ramar 2019 KF maj 

§ 47
Förslag ramförändringar 
nya majoriteten S L Lp C

Kommentar
Förslag nya 

ramar

Kommunstyrelsen 33 768   300  utökning näringsliv 34 068   

Revision 1 080   1 080   

Överförmyndaren 1 380   1 380   

Valnämnd 100   100   

Jävsnämnd 100   100   

Samhällsbyggnadsnämnd 70 596   170  
 täckning driftkostnader Björkfors 
gymnastikhall 70 766   

Bildningsnämnd 239 199   239 199   

Vård- och omsorgsnämnd 203 229   203 229   

549 452   549 922   *

-  
- 

Marknadsföring för Tillväxt (fördelas efter 
utredning om åtgärder) 500   500   
Ofördelat "bas" till KFs förfogande 2 800   470 -  finansiering via ofördelade medel 2 330   **

Särskild pott kapitalkostnader mm 7 306   7 306   ***

Lönepott prioriterade grupper 1 054   1 054   

SUMMA RAMAR 561 112   561 112   

* Nämnderna kommer även kompenseras med tillkommande beslut från 2018. Ekonomichef återkommer efter slutlig sammanställning.
** OBS! Enligt beslut KF § 77/2017 kommer 400 tkr tas från ofördelade medel till undersköterskeutbildningen 
***  Justering kommer ske då vissa medel delats ut redan 2018.
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Kinda Kommun 

Att Anders Ljung 

Att Lars Karlsson 

Hemställan om extra ekonomisk satsning på 300.000:- utöver de för 2019 tidigare 

budgeterade 600.000:- för näringslivsarbetet inom Växtkraft Kinda resp NFC. 

Refererande till dagens möte hemställer Växtkraft Kinda Ek för om utökad ekonomisk 

satsning från Kinda kommuns sida för verksamhetsår 2019.  Hemställan avser en ökning med 

300.000:- till totalt 900.000:-.  

Växtkraft Kinda har i tidigare skrivelser beskrivit sin verksamhet, aktuella utmaningar och 

budgetar vid flera olika scenarier utifrån vilken storlek på satsning Kinda kommun väljer göra 

för 2019. I skrivelse 2018-0-16 har Växtkraft detaljerat redovisat vilken verksamhetsnivå 

Växtkraft/ NFC mäktar med vid såväl oförändrad satsning 600 kkr , som utökning till 800 kkr. 

Skrivelsen, kopplad till ärende med Dnr 2018-00081, bifogas denna Hemställan. 

En satsning på totalt 900.000:- skulle möjliggöra en betydligt smidigare överlämning av 

Växtkraftmotor/VD-rollen till ny kraft, utan att inarbetade relationer bryts. Noteras kan att 

ansökningstiden löper ut måndag 22 okt och att Växtkraft hitintills fått in drygt 20 

ansökningar av genomgående mycket hög kvalitet. Kompetensväxlingen har förutsättningar 

att bli en uppväxling av effekten avVäxtkrafts verksamhet och inte minst skapa utökade 

möjligheter för Växtkraft att finna andra, kompletterande intäktskällor bland Kindas företag, 

genom fokusering på utåtriktad verksamhet med hög besöksfrekvens. 

Även bör den ökade satsningen skapa utrymme för än större satsning på Nyföretagandet 

generellt, men speciellt riktade åtgärder för nysvenskars entreprenörskap och integration. En 

sådan fokusering på Nyföretagandet skulle dessutom starkt bidra till att Företagsklimatet, mätt 

i Svenskt Näringslivs kommunranking, skulle kunna förbättras avsevärt. För lågt 

nyföretagande var orsak till att Kinda tappade 21 platser detta år, medan företagsenkät och 

övriga fakta talade för ett allt bättre företagsklimat i Kinda kommun.  

Tillsammans har vi nu möjlighet att göra en bra företagarkommun till en ännu bättre kommun. 

Med målet att bli bästa företagskommunen i länet ! 

Kisa 2018-10-18 

Växtkraft Kinda Ek för / NyföretagarCentrum i Kinda, Åtvidaberg o Ydre 

……………………….. 

Roland Frithiofsson/VD/Växtkraftsmotor 




